Изх. № М - 26
Дата:07.03.2017 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:

ДП
„Национална
инфраструктура“

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00233-2017-0008

компания

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Оценка на съответствието с основните изисквания към
строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен
надзор по време на строителството и управление на
изпълнението
на
договорите
за
проектиране/строителство и строителство за проект
„2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел
София: железопътен участък София – Волуяк“.

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

Брой:

42 месеца
на

4 871 680 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

„Железопътна

възлагане

на

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

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

10.02.2017 г.
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП:

09.02.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
23.02.2017 г.
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

16.03.2017 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
III.2) Условия във връзка с поръчката.
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.2.3) не е отбелязано, че трябва да се посочат имената и
професионалните квалификации на персонала, който ще отговаря за
изпълнението на поръчката, същевременно в поле ІІІ.1.3), т. 2 се изисква списък
на персонала.
ІІ.4) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

1. В техническата спецификация, стр. 20, е записано, че консултантът
„трябва да внедри и поддържа уеб-базирана система за контрол и проследяване
на документите, мониторинг на напредъка, контрол на разходите и на тяхната
допустимост под формата на разработено софтуерно приложение“. Условието
не е посочено в обявлението за поръчката както и в т. 2. Предмет на договора и
очаквани резултати.
2. В техническата спецификация възложителят е записал, че участникът
„трябва да включи като минимум следните неключови експерти…“. Съгласно
чл. 59, ал. 5 ЗОП възложителят посочва критериите за подбор в обявлението за
поръчката. В случая изискването за минимален брой неключови експерти не е
посочено в обявлението.
ІІ.5) Методика
Констатации и препоръки:

В методиката за оценка на техническото предложение се оценяват шест
показателя: К1 – Оценка на съответствието на инвестиционния проект, К2 –
Дейности по надзор на строителството, К3 – Проверка и контрол на качеството
на доставените и влаганите в строежа строителни продукти, К4 – Координиране
2

и контрол по изпълнението на договорите за проектиране/строителство и
строителство, К5 – Непредвидени обстоятелства и К6 – Методика за оценка на
допълнителни работи и свързаните с тях разходи. За всеки от тях се присъждат
максимално 10 точки, като 5 от тях се дават за „представена процедура, в
съответствие с техническа спецификация“, а другите 5 точки се дават за
надграждащи елементи в предложението. Като надграждащи са определени
посочването на „подход за проверка“ (2 т.) „описани действия при установяване
на несъответствие“ (2 т.), „описани действия за гарантиране неприемането на
несъответствия“ (2 т.), „описан начин на проверка на съответствието“ (1 т.) и др.
Същевременно, в методиката е записано следното: „Оферта, с техническо
предложение, в което не е представено някоя от точките от 1 до 7 от настоящето
Приложение А няма да се оценява, а участникът ще бъде предложен за
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.“. В т. 7 „Управление на
несъответствия“ от визираното приложение А е разписано, че консултантът
трябва да осигури, че елементи, които не са в съответствие с изискванията, са
идентифицирани и управлявани, така че да се предотврати тяхното
непреднамерено използване, както и че консултантът трябва да предприема
подходящи коригиращи действия, които се прилагат и за откриване на
несъответстващи продукти и услуги след доставката на материалите,
съоръженията, оборудване и продуктите, по време на предоставянето на услуги
или след това. Обръщаме внимание, че допълнителни точки следва да се
присъждат за качество, надграждащо минималните изисквания на възложителя.

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.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИВО КАЦАРОВ
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./
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