Изх. № М -10
Дата:23.01.2017 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП
във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП

РАЗДЕЛ І

Процедура
Възложител:

Кмет на община Аврен

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00900-2016-0004

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

“Предоставяне на услуги на Община Аврен по
предварително третиране на смесени битови
отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на
територията на община Аврен”

Предмет на поръчката:

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

60 месеца
на

1 250 000 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

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

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС:

29.12.2016 г.

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП:

29.12.2016 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

01.02.2017 г.

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението за изменение или допълнителна информация;
методиката за оценка;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

1. В поле VІІ.3) относно срока за подаване на жалби е цитирана
цялата разпоредба на чл. 197 от ЗОП. Полето е предназначено за указване в
какви срокове може да се обжалва решението за откриване на процедурата (чл.
22, ал. 5, т. 7 ЗОП). В конкретния случай коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т.
1 ЗОП, тъй като процедурата е „открита“.
Бележката е валидна и за поле VІ.4.3) на обявлението за поръчка.
Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Решението е публикувано в профила на купувача на 27.12.2016 г. Съгласно
чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП решението за откриване на поръчката се публикува в
профила на купувача в деня на публикуването му в РОП, в случая - 29.12.2016 г.
Освен това обявлението за откриване на поръчката е публикувано в секция
с наименование „Обявление за възлагане на обществена поръчка“, където следва
да се публикува обявлението за вече възложена поръчка.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3), т. 1, възложителят е поставил изискване „участникът да е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката“. Записано е, че „под дейности, идентични или сходни с обема на
настоящата процедура следва да се разбира услуги по предварително третиране
(сепариране/сортиране) на отпадъци, идентични или сходни с прогнозното
количество на смесен битов отпадък, …, възлизащо общо на около 3200
тона/год.“ От дадената формулировка не става ясно какво количество ще приеме
възложителят за сходно на 3200 тона.
2. В поле III.1.3), т. 2, е поставено изискване към участника да разполага с
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въведена в експлоатация инсталация за предварително третиране на отпадъци,
чието местонахождение да е на територията на област Варна. Указанието не е
прецизно и може да се приеме за ограничително, ако възложителят изисква
инсталацията да е осигурена към момента на разглеждане на офертата, когато за
достатъчно следва да се приеме декларирането, че ще бъде на разположение при
изпълнението на договора.
Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.2.2) е поставено условие участникът, избран за изпълнител, да
представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от „общата прогнозна
стойност на договора“. Съгласно чл. 111, ал. 2 ЗОП гаранцията за изпълнение се
определя като процент от стойността на договора.
Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

В поле VI.3) се изискват като част от техническото предложение
декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП за липса на свързаност с друг участник,
декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР и декларация по чл. 6, ал. 2 от
ЗМИП. Посочените обстоятелства могат да се декларират в ЕЕДОП (виж част
III, буква Г).
РАЗДЕЛ III

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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