Изх. № М - 115
Дата:12.09.2017 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:

„Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ“ ЕАД

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

01580-2017-0001

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Избор на управляваща банка на „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

60 месеца
на

2 021 000 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:

16.08.2017 г.

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

16.08.2017 г.

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

25.09.2017 г.
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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:

В решението за откриване на процедурата, което е качено в профила на
купувача липсва подпис на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП
решението за откриване трябва да съдържа подпис на лицето, което го е издало.
В случай, че се заличава информация, защитена със закон, на мястото на
заличената информация се посочва основанието за заличаване (вж. чл. 42,
ал. 5 ЗОП).
Обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле I.3) е посочен електронен адрес на профила на купувача, който води
до всички процедури за възлагане на обществени поръчки на възложителя.
Съгласно чл. 32, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗОП, в полето
следва да се посочи електронен адрес, който води директно до обособената
електронна преписка на поръчката.
Предмет
Констатации и препоръки:

В поле II.2.5) е посочено, че критерият за възлагане е „най-ниска цена“.
Видно от методиката за оценка на офертите, публикувана на профила на
купувача, най-ниската цена се определя като сбор от три показателя: К1, К2 и
К3, представляващи комисионни с определен коефициент. Съгласно чл. 70,
ал. 6 ЗОП информация за показателите в методиката и относителната им тежест
следва да се съдържа в обявлението.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3), т. 2 се изисква участникът да е изпълнил дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните три
години, преди датата на подаване на офертата, като е посочено алтернативно
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изискване за предоставяне на поне пет кредита от участника на общини.
Условието за предоставяне на поне пет кредита на общини може да се разглежда
като ограничително, ако възложителят не разполага с аргументи, че участник,
които е предоставил по-малък брой кредити на общини или същия и по-голям,
но на лица, различни от общини (напр. областни администрации), не би могъл
да изпълни поръчката.
2. В същото поле, т. 3 се изисква дистрибуционен капацитет на банката –
наличие на поне един клон/офис на банката във всички областни градове в
Република България, към датата на подаване на офертата. Доколкото условието
е необходимо за изпълнението на договора, то за достатъчно трябва да се
приеме участниците да декларират в ЕЕДОП, че разполагат с такива
клонове/офиси и ако са избрани за изпълнители, ще ги осигурят към датата на
сключване на договора.

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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