Изх. № М - 11
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:

Директор на Регионална дирекция по горите
Благоевград

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00544-2016-0003

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Извършване на инвентаризация на горските
територии, изработване на горскостопански карти,
план за ловностопански дейности и план за
дейностите по опазване на горските територии от
пожари, както и за горскостопански план за
горски територии-държавна собственост

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

24 месеца
на

610 405,00
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:2

възлагане

на

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

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

30.12.2016 г.

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

30.12.2016 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 1

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

09.02.2017 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
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле VІІ.3) по отношение на срока за подаване на жалби е направена
обща препратка към чл. 197 ЗОП. Разглежданото поле е предназначено за
указване на сроковете, в които може да се обжалва решението за откриване на
процедурата. В конкретния случай, коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1
ЗОП, тъй като разглежданата процедурата е „открита“.
Бележката е валидна и за поле VІ.4.3) на обявлението за поръчка.
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.3) е отбелязано, че се предоставя неограничен, пълен, пряк
безплатен достъп до документацията за обществената поръчка, но посоченият
електронен адрес не води директно до самостоятелната електронна преписка на
профила на купувача (чл. 32, ал. 1 и ал. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 2 и 3 ЗОП).
2. В поле ІІІ.1.1) е поставено изискване участникът да притежава
удостоверение за лесовъдска практика за дейността „Ивентаризация на горските
територии, изготвяне на планове и програми за управление и развитие на
горските територии“, съгласно изискванията на нормативните документ. Не е
посочена нормативната уредба, основание за поставяне на изискването, както и
как то е приложимо към чуждестранните лица. Следва да се отбележи, че на
етап подаване на оферта не следва да се изисква представяне на документи от
участниците, а само попълване на информация в ЕЕДОП.
3. В поле ІІІ.1.1) не са поставени изисквания за отстраняване от участие в
процедурата участници, за които са налице някои от основанията по чл. 55 ЗОП.
Преглед на документацията, достъпна на профила на купувача, установи, че в
раздел ІІ. „Изисквания към участника“, т. 7 са поставени такива изисквания.
Доколкото обстоятелствата по чл. 55 ЗОП не са част от задължителните
основания за отстраняване, то за възложителят възниква задължение да впише
тази информация в обявлението (вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част
Б, т. 11, б. „в“ ЗОП).
4. По отношение на обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП, което
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предвижда възможност за отстраняване на участник, лишен от правото да
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено деянието, във всеки отделен случай е
необходимо да се уточнява конкретната професия или дейност.
5. В поле ІІІ.1.3) са изброени документи, с които се удостоверят
техническите и професионални възможности на участниците, а именно: Списък
на служителите – експертите включени в екипа на участника, които ще вземат
участие при изпълнени на поръчката; Списък на техническото оборудване,
свързано с използвани и прилагане на софтуерните продукти и Списък на
техническото оборудване, свързано с използване на автомобили, компютри и др.
техника. Същевременно не са зададени минимални нива, а е направена
препратка към документацията за участие. Следва да има предвид, че в
обявлението се посочват задължителните условия, на които трябва да отговарят
участниците и които доказват годността/възможността им да изпълнят
поръчката.
Следва да се отбележи, че на етап подаване на оферта не се изисква
представяне на документи от участниците, а само попълване на информация в
ЕЕДОП (чл. 67, ал. 1 ЗОП).
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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