Изх. № М - 160
Дата:12.12.2017 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:

Българска
агенция
храните/БАБХ/

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

02378-2017-0008

по

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:

Брой: 4

31.12.2020 г.
на

25 000 000 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

на

„Събиране,
транспортиране,
съхранение
и
обезвреждане на умрели животни, зародишни
продукти, суровини и храни от животински произход,
странични животински продукти и продукти,
получени от тях по чл. 275, ал. 4, т.1 и т.3 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност“

Предмет на поръчката:

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

безопасност

възлагане

на

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

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

17.11.2017 г.

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

17.11.2017 г.
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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:

20.12.2017г.

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 VII.3) срокът за обжалване е посочен чрез обща препратка –
„съгласно чл. 197 от ЗОП“. Доколкото процедурата е „открита”, срокът за
обжалване на решението за откриване е уреден в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Бележката е валидна и по отношение на поле VI.4.3) от обявлението за
обществена поръчка.
2. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП решението за откриване на процедурата
трябва да съдържа подпис на лицето, което го е издало. От решението,
публикувано на профила на купувача, не може да се удостовери, че изискването
е изпълнено.
Обявление за обществена поръчка
Предмет
Констатации и препоръки:

В поле II.2.4) за всички обособени позиции са посочени дейностите,
предмет на поръчката, и територията, на която ще се осъществяват, но не и
данни за тяхното количество или обем. Съгласно Приложение № 4, част Б, т. 7
ЗОП обявлението за обществената поръчка трябва да включва кратко описание
на естеството и обема на услугите. Посочването на данни за обем и количество,
макар и прогнозни и приблизителни са необходими, за да могат
заинтересованите лица да преценят дали изпълнението на поръчката е по
възможностите им. В случая информация за количество или обем на
възлаганите услуги не се съдържа и в техническата спецификация.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.1), т. 1 се изисква участникът да има на разположение за
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изпълнение на услугата собствен или нает екарисаж/инсинератор. Относно
пояснението, свързано с основанието за ползване (собствен или нает) да се има
предвид, че ако не произтича от относим към предмета нормативен акт,
възложителят трябва да допусне доказване и чрез трето лице (по чл. 65 ЗОП).
Бележката важи и за изискваните в поле III.1.3), т. 3 транспортни средства.
2. В поле III.1.3), т. 4 се посочва, че ако участникът е от друга държавачленка на ЕС, той следва да представи преди сключване на договора,
документи, еквивалентни на изискваните по т. 1-3 на същото поле, съгласно
националното законодателство, в страната, където е установен.
Възложителят следва да има предвид, че ако чуждестранният участник ще
реализира услугите в Република България, преди сключването на договор,
следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява
възлаганата дейност, вкл. че е извършил съответната регистрация, ако е
необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) т. 1 е поставено изискване участникът да е изпълнил
минимум две услуги, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката,
през последните три години от подаване на офертата или от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си.
Следва да се има предвид, че изискването за доказване на две изпълнени
услуги може да се разглежда като ограничително, ако възложителят не
разполага с аргументи, че реализирането на една дейност с предмет и обем,
идентични на възлаганите, не е достатъчен опит за изпълнителя на възлагания
договор.
2. В поле III.1.3), т. 5 се изисква участникът „да разполага с капацитет за
преработване на най-малко 1 тон СЖП за 1 час…“. Доколкото в полета II.2.4) за
четирите обособени позиции липсват количествени данни, условието не е
ограничително, ако изискваният капацитет на инсталацията/екарисажа е
съобразен с обема животински продукти, който се предвижда за преработване.
Методика
Констатации и препоръки:

Методиката за оценка на офертите включва два показателя с относителни
тежести, както следва: (Ппц) „Предлагана цена за изпълнение на поръчката“ –
60 % и (Поп) „Организация на персонала“- 40 %. За оценяването по показател
(Поп) е разработена петстепенна скала (8, 16, 24, 32 и 40 точки), като разликата
в точките се определя от наличието на надграждащи обстоятелства, включени в
предложението на участника. Във всяко ниво на скалата са посочени конкретен
брой и конкретна комбинация от надграждащи условия. Липсват указания каква
оценка получава предложение, което съдържа същия брой надграждащи
условия (съответно 0, 1, 2, 3 или 4), но в комбинация, различна от записаната в
скалата за оценка.
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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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