Изх. № М - 159
Дата:08.12.2017 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:

Министерство на отбраната

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00164-2017-0041

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка на нови и рециклирани и/или използвани
автобуси - рамково споразумение“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

48 месеца
на

14 800 000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 8

възлагане

на

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

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

14.11.2017

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

13.11.2017

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:

05.01.2018

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
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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:

Процедурата е за сключване на рамково споразумение с трима оператора

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.1) Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП документацията за обществената поръчка
следва да е налична на профила на купувача от датата на публикуване на
обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В случая
тези документи са публикувани в ОВ на ЕС - на 14.11.2017 г. Датата на
публикуването им в профила на купувача е 13.11.2017 г., а на образците на
документи – 15.11.2017 г.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) е поставено минимално ниво за изпълнение на „поне 2
доставки, като общият брой на автобусите … да не е по-малко от пет“. Това
изискване може да се счете за ограничително по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗОП, ако
възложителят не разполага с аргументи, че реализирането на една доставка,
сходна или идентична с предмета и обема на поръчката, не е достатъчен опит за
изпълнение на договора (чл. 59, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП).
ІІ.2) Методика
Констатации и препоръки:

1. В т. 7 на ТС за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 е посочено, че се изисква
гаранция за изпълнение, която е: „Не по-малко от 24 месеца или 200 000 км,
което бъде изпълнено първо…“. Същевременно в методиката по същите
позиции гаранционният пробег в километри (К3) и гаранционният срок в месеци
(К4) са отделни показатели за оценка. Доколкото те са самостоятелни критерии
за възлагане, тяхното изпълнение в хода на договора не следва да е
алтернативно.
Бележката важи и за показатели К2 и К3 за обособени позиции № 5, 6, 7 и
8.
2. Методиката за оценка по обособени позиции № 5, 6, 7 и 8 е базирана на
средни величини – цена, гаранционен пробег и гаранционен срок. В указанията
е пояснено как се формира съответната величина за участника, но липсва
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разяснение относно начина на изчисляване на предложените средна цена,
среден гаранционен пробег и среден гаранционен срок, с които тя се сравнява.
(вж. чл. 70, ал. 7, т. 3 ЗОП). Следва да се има предвид, че отнасянето на дадено
предложение към средното на всички останали е неприемливо, доколкото с
коментирания подход не се постига избор на икономически най-добрата оферта
(вж. чл. 70, ал. 1 и 2 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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