Изх. № М - 132
Дата: 27.10.2017 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:

Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00808-2017-0005

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
“Доставка на специализирани моторни превозни
средства с четири обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на специализирани
високо проходими автомобили“,
Обособена позиция 2: „Доставка на моторно превозно
средство – тип Минибус (8 + 1 места)“,
Обособена позиция 3: „Доставка на специализирани
автомобили (тип Миниван)“,
Обособена позиция 4: „Доставка на специализирани
леки автомобили за нуждите на надзора на пазара”.

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

6 месеца

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

815 318
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 4

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена
1

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

26.09.2017 г.

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

26.09.2017 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:

06.11.2017 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:

На профила на купувача не са публикувани решението за откриване на
процедурата и обявлението за поръчка, а са посочени линкове, които водят до
документите, обявени в Регистъра на обществените поръчки. Съгласно чл. 42,
ал. 2, т. 2 ЗОП възложителите са длъжни да публикуват на профила на купувача
под формата на електронни документи решенията и обявленията, свързани с
откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените
поръчки.
Обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле I.1) при изписване на пощенския адрес е допусната техническа
грешка в посочването на държавата.
В поле І.3) е посочен електронен адрес, на профила на купувача, който
препраща 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 ІІ.2.14) е посочено, че възложителят изисква гаранция за

изпълнение, без да е уточнен нейният размер. Съгласно чл. 111, ал. 4 от ЗОП
предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата.
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Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.2) е отбелязано, че участникът следва да притежава минимален
реализиран оборот, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база
годишните обороти, общо за последните три години по съответните обособени
позиции без да е записано как се доказва наличието на посоченото изискване.
Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП в обявлението се посочват документите, с които се
доказва изпълнението на критериите за подбор (чл. 67, ал. 1 ЗОП). Документите,
с които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят в случаите
по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Бележката е относима и за изискванията, посочени в
поле III.1.3).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3), е записано, че през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно наймалко две сходни услуги. В случая обектът на поръчката е „доставки“, което
предполага изискването да е свързано с доставки. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1
ЗОП възложителят може да изисква участникът да е изпълнил дейности с
предмет и обем, идентични или сходен с тези на поръчката. В този смисъл,
условието за 2 (две) изпълнени доставки може да се разглежда като
ограничително, ако възложителят не разполага с аргументи, че реализацията на
една доставка, идентична с предмета и обема на възлаганата, не е достатъчен
опит за изпълнителя на поръчката.
РАЗДЕЛ III

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.
2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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