Изх. № M - 23
Дата:24.02.2017 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:

Регионална дирекция по горите - Пазарджик

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00852-2017-0001

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Извършване на инвентаризация на горските
територии и изработване на горскостопански карти,
план за ловно стопански дейности, план за дейностите
по опазване на горските територии от пожари и
изработване на горскостопански план за горските
територии - държавна собственост”, включваща три
обособени позиции“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

31.12.2018 г.
на

1 127 231,76
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

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

01.02.2017

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

30.01.2017
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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:

07.03.2017

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:

Обществената поръчка се възлага съвместно от Регионална дирекция по
горите (РДГ) – Пазарджик и Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП) –
гр. Смолян, съгласно Споразумение №1/17.01.2017 г. на РДГ - Пазарджик и №
2/17.01.2017 г. на ЮЦДП - гр. Смолян за съвместно възлагане на обществена
поръчка, сключено на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Констатации и препоръки:

1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен,
пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от
датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на
Европейския съюз (ЕС). В случая обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на
01.02.2017 г., а документацията е качена в профила на купувача на 30.01.2017 г.,
т.е. по-рано от законоустановения срок.
2. В поле ІІ.1.6) e попълнена противоречива информация. Маркирано е, че:
„Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи
следните обособени позиции или групи от обособени позиции“, след което не
следва изброяване, а е посочено „Не“.
3. В поле II.2.4), за трите обособени позиции, е представена информация за
естеството на дейностите, но не се съдържат данни относно количествените
аспекти (обем) на възлаганата поръчка (вж. чл. 46, ал. 2 от ЗОП). Според
Приложение № 4, част „Б“, т. 7 ЗОП информацията следва да е налична в
обявлението.
4. В поле ІІ.2.11) за трите обособени позиции е отбелязано, че в
прогнозната стойност на поръчката са включени опции и е определен съответен
размер на предвидените опции за всяка обособена позиция. Не е посочена
допълнителна информация за обема на дейностите в опциите, които ще се
възлагат (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5, ал. 1 и ал. 2 ППЗОП).
5. В поле ІІІ.1.3) за обособена позиция № 1 са посочени изисквания
относно оборудване и софтуер, които се базират на количествени
характеристики (напр. софтуер за всеки 3500 ха площ за инвентаризация – 4 бр.
и т.н.). Същевременно общата площ на инвентаризацията не е посочена в
обявлението.
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В същото поле са поставени условия за безвъзмездно предоставяне на
софтуер на крайния потребител, осигуряване на едноседмично безплатно
обучение на персонала за работа с него и тригодишно гаранционно поддържане
на софтуерния продукт, които не са посочени като предмет на поръчката.
Констатацията е валидна за всички обособени позиции.
6. В поле ІІІ.2.1) е посочена противоречива информация - в първата част е
отбелязано, че изпълнението на поръчката е ограничено до определена
професия, а във втората част, където трябва да се позове приложимата законова,
подзаконова или административна разпоредба е записано „не“. В обявлението
не е конкретизирана професия, до която е ограничено изпълнението на
поръчката.
7. При преглед на документацията за обществена поръчка на профила на
купувача се установи, че освен ЕЕДОП, възложителят е изискал и други
декларации по образец (напр. по чл. 3, т. 8 и по чл. 4 за липса на обстоятелства
по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; декларация за липса на свързаност с друг
участник). Избраният подход за изискване на отделни декларации е в
нарушение на чл. 67, ал. 1 ЗОП. Посочените обстоятелства могат да се
декларират в ЕЕДОП, част ІІІ, раздел В и раздел Г.

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 „МАКОП“:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./
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