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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол

по чл. 232 от ЗОП

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232,
ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап)
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП
(ІІ етап)

РАЗДЕЛ І
Процедура

Към КСИ № КСИ-25/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200121-00197-0010

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД -
Пловдив

Вид на възложителя:
публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата Открита

Процедурата е „ускорена“:
Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни
води и резервни части за помпи с изтекъл
гаранционен срок, налични и експлоатирани от "ВиК"
ЕООД – Пловдив

Обособени позиции:
Да Брой:
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

7. Електроинженерство
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Срок за изпълнение: 48 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 3 000 000 лв.

Финансиране:
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за възлагане на
поръчката:

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ
Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:
1. Проекта на решение за откриване на процедурата;
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Проекта на техническа спецификация;
4. Проекта на методика за оценка.

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред Да Не

Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП

Да Не

Коментари и други бележки:

ІІІ.1) Проект на обявление за обществена поръчка

Описание
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІ.2.4) е направена препратка към техническата спецификация
относно обема на примерните и ориентировъчни номенклатурни позиции, обект
на възлагане. Отбелязано е, че количествата на стоките не могат да се определят
към момента на откриване на процедурата, тъй като зависят от потребностите на
възложителя. Препоръчваме в полето да се посочи информация за обема и
количеството на доставките, за да могат заинтересованите лица да преценят дали
поръчката е по възможностите им (вж. Приложение № 4, част Б, т. 7 ЗОП). Ако
количествата не са фиксирани, данните могат да са прогнозни или
ориентировъчни.

2. От поле II.2.5) не става ясно, че оценката се формира от два показателя –
„Оценка за помпените агрегати“ и „Оценка за резервните части“, както и че
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цената има различна тежест във всеки от тях. Препоръчваме редакция.
Информация за образуването на комплексната оценка е посочена в полета

II.2.14) и VI.3), но доколкото не е систематизирана, може да доведе до
объркване. Препоръчваме поясненията относно формирането на оценката да се
изложат в едно от полетата на обявлението, а детайлните указания да се
разпишат в методиката за оценка.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) е поставено изискване за „най-малко един документ,
доказващ изпълнена/и дейност/и с предмет и обем, идентичен или сходен с
предмета на поръчката“. В конкретния случай в обявлението липсват данни за
прогнозни количества/обем на доставките (вж. бележката към поле ІІ.2.4),
поради което реферирането към предмета и обема на възлаганата поръчка не
изяснява при какъв реализиран обем се приема, че участникът отговаря на
условието. В допълнение, поставеното минимално ниво следва да установи дали
съответният участник има необходимия опит за изпълнение на възлаганите
дейности. Това означава то да е насочено не към броя на доказателствата, които
участникът трябва да представи при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2
ЗОП, а към обема дейности, които е изпълнил. Препоръчваме корекция.

ІІІ.2) Проект на методика

Констатации и препоръки:
1. Оценката за помпените агрегати (КОпа) се формира от два

подпоказателя – „Цена на предлаганите стоки“ (К1) и „Най-пълно съответствие с
техническите изисквания“ (К2). Съгласно дадените указания, максимален брой
точки (40 т.) получава участникът, предложил продукти с „най-оптимални
технически характеристики“ – к.п.д. на целия агрегат; кавитационен запас NPSH;
номинална мощност на двигателя; тегло, геометрични и присъединителни
размери, близост до работната точка, посочени в Приложение 1А. На останалите
участници се отнемат по 2 т. от оценката за всяко различие от оптималните
характеристики, по която и да е номенклатурна позиция. Доколкото в
методиката не е предоставена информация относно разбирането на възложителя
за „най-оптимални“, прилагането на методиката не е еднозначно.

Препоръчваме правилата за оценка да се редактират. За добра практика се
счита посочването на задължителни технически изисквания, при наличието на
които се присъжда минималният брой точки, а присъждането на допълнителни
точки да е за всяко тяхно надграждане.

2. От описанието на формулите за изчисляване сроковете на доставка не
става ясно дали Кmin е най-краткият предложен срок, или е зададеният от
възложителя минимум. Препоръчваме да се допълнят пояснения към всички
буквени обозначения, използвани в методиката (вж. чл. 70, ал. 7, т.3 ЗОП).
Методиката следва да указва и съответните мерни единици, както и начина на
закръгляване, където е приложимо.
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РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи
от възложителя.

2. При осъществяване на първия етап на контрола е съобразен реда за
възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване
на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 131, ал.
3 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от
2019 г.), Методическо указание на АОП с рег. № МУ-1 от 06.01.2020 г. на
електронен адрес https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf
и Методическо указание на АОП с рег. № МУ-10 от 16.12.2019 г. на електронен
адрес https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf).

3. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Възложителят е длъжен да ги прилага,
освен когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5
ЗОП). Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се
мотивира писмено в досието на обществената поръчка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
Вярно с оригинала,
подписан на хартия

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf
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