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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-51/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200219-00197-0013

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ 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:
„Избор на Екип за управление на проект
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни
и канализационни системи в обособена територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“

Обособени позиции: Да Брой:
Не

Професионална/и област/и, в 37. Администрация и управление
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която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

Срок за изпълнение: 44 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 2 687 134, 61

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. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Техническа спецификация;
4. 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:
1. В решението за откриване на процедурата са записани номерът и датата

на предварителното становище, но не е отбелязано, че е осъществен първи етап
на контрол (арг. чл. 122в, ал. 3 вр. ал. 1 ППЗОП). Обръщаме внимание, че
посочената информация е от значение за проследяването на двата етапа на
контрола и осъществяване на втори етап на проверката.

2. Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за
оценка на първия етап на контрол е извършена от външен експерт, избран по
реда на наредбата по чл. 232а, ал. 6 ЗОП. На втория етап на контрол проверката
се извършва от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с
изискванията на ЗОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Обявление за обществена поръчка

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) е записано, че от участниците се изисква опит при
изпълнение на дейности с предмет и „обем, идентичен или сходен с предмета на
поръчката“. Доколкото в поле II.2.4) не са посочени количествени данни за
възлагания договор, а в поле III.1.3) липсва пояснение за „сходен“ обем, от
обявлението не става ясно как се прилага изискването и кога се приема, че
участникът отговаря на условията (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП).

Допълнителна информация

Констатации и препоръки:
В поле VІ.3) е отбелязано, че в раздел Г от част III „Основания за

изключване” на ЕЕДОП, участниците декларират информация за осъждания „за
престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга
държава членка или трета страна“, както и за наличие на обстоятелства по „чл. 3,
ал. 8“ от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Обръщаме внимание, че:

- осъжданията „за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са
осъдени в друга държава членка или трета страна“ не фигурират сред
националните основания за отстраняване (вж. „Предоставяне на информация в
ЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване“ в рубриката
„Въпроси и отговори“, раздел „Методология“ на Портала за обществени
поръчки: https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/)

- коректният запис е „чл. 3, т. 8“ от посочения нормативен акт.

Методика

Констатации и препоръки:
По показател ТО – „Техническа оценка на офертата“ е предвидено

оценяване на предложена програма за качествено изпълнение на поръчката. С
оглед поставеното към участниците изискване за прилагане на система за
управление на качеството (по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент),
възложителят следва да разполага с аргументи, че критерий за подбор не е

Профил на купувача
Констатации и препоръки:

В обособената електронна преписка на поръчката в профила на купувача,
обявлението е публикувано в неотносима към него част с наименование
„Решения“.

https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/
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включен и като показател за оценка на офертите (вж. чл. 70, ал. 12 ЗОП).
В допълнение, по посочения показател е предвидено оценяване с различен

брой точки в зависимост от наличието на определен брой базови и надграждащи
обстоятелства без да е заложен механизъм за сравнение на различните
предложения (различни начини за изпълнение на задълженията, средства за
осъществяване на самоконтрол, комуникационни връзки и т.н.) и отличаване на
тези, предлагащи по-високо качество (вж. чл. 70, ал. 7, т. 2 от ЗОП). В тази
връзка възложителят следва да може да обоснове, че предоставянето на
определена информация (за изпълнение на задълженията, осъществяване на
самоконтрол и т.н.) гарантира по-качественото изпълнение на възлаганите
услуги.

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. Становището касае съответствието на разгледаните от АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.

2. При осъществяване на втория етап на контрола е съобразен редът за
възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване
на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 131, ал.
1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от
2019 г.), ПМС № 332/13.12.2019 г. и § 12 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

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.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ

МИХАЙЛОВ

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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