Изх. № М - 164
Дата:28.12.2017 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:

Община Габрово

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00038-2017-0062

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Подобряване на системата за градски транспорт на гр.
Габрово, чрез закупуване на подвижен състав и
зарядни станции по 3 обособени позиции: Обособена
позиция № 1 „Доставка на 12 (+/- 1) метрови
електробуси и доставка и монтаж на зарядни
станции“; Обособена позиция № 2 „Доставка на 12
(+/- 1) метрови CNG автобуси“ и Обособена позиция
№ 3 „Доставка на 7-8 (+/- 1) метрови електробуси и
доставка и монтаж на зарядни станции “

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

300 дни

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

6 770000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 3

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:

23.11.2017

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

23.11.2017

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
01.12.2017
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

22.01.2018

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
Обявление за обществена поръчка
Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.2.2) е посочено, че от участие в процедурата се отстранява
участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП.
Основанието за отстраняване на участник по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП е свързано с
лишаването от правото да се упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.
Такава професия или дейност не е посочена в обявлението.
В допълнение в същото поле са направени много съкращения, което прави
текста труден за четене и разбиране.
Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

В поле III.1.2) са изброени документите, с които избраният за изпълнител
може да докаже изпълнение на изискването за реализиран общ оборот. Във
връзка с възможността за доказване с годишни финансови отчети е пояснено, че
отчет „не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република
България“ и е посочена информация за органа, който поддържа регистъра. Да се
има предвид, че с оглед спазване на принципа за равнопоставеност тази
възможност следва да се приеме и за чуждестранните участници.
Условия във връзка с поръчката
Констатациии препоръки:

В поле VI.3), относно гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените
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средства, е посочено само, че тя трябва да покрива пълния размер на аванса, но
не е посочен нейният размер, както се изисква от чл. 111, ал. 4 от 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.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.)
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