Изх. № M-28
Дата:13.03.2017 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:

Агенция по геодезия, картография и кадастър
/АГКК/

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

01055-2017-0003

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
"Създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри в цифров вид на урбанизираните територии,
попадащи в землища на населени места в общини
Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини
Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община
Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област
Плевен и община Родопи, област Пловдив”

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

10 месеца
на

3 362 438 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:10

възлагане

на

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

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

14.02.2016 г.
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП:

13.02.2017 г.

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:

21.03.2017 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
Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП възложителят е длъжен да поддържа
профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на
публикуване на документите в него. В разглеждания случай профилът на
купувача съдържа само една дата, която удостоверява датата на създаване на
преписката за конкретната процедура (14.02.2017), но липсва информация
относно датите на публикуване на отделните документи в нея.
Предмет
Констатации и препоръки:

1. В полета II.2.4) за обособените позиции вместо информация относно
обема на услугата е направена препратка към техническата спецификация.
Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗОП обявлението за обществена поръчка трябва да
съдържа най-малко информацията по Приложение № 4, т. 7 от ЗОП - естество и
обем на услугите. Посочването в обявлението на данни за площта, която трябва
да обхващат кадастралните карти и регистри е необходимо, за да могат
заинтересованите лица да преценят дали изпълнението на поръчката е по
възможностите им.
2. В полета ІІ.2.5) “Критерии за възлагане”, за всички обособени позиции,
възложителят е посочил, че ще използва два показателя, първият от които е
„Професионална компетентност на персонала“. Видно от представената
методика за оценка на офертите, същият е съставен от 3 подпоказателя, които не
са посочени в полето като формиращи оценката елементи.
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Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

В полета III.1.2) и III.1.3) са изброени документите, с които се доказват
поставените изисквания, без да е уточнен моментът на представянето им.
Следва да се има предвид, че при подаване на офертата участникът декларира
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (чл. 67,
ал. 1 ЗОП). Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) е посочено, че участникът трябва да е изпълнил минимум
1 (една) услуга/дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. В
последния параграф от същото поле е указано, че при участие в повече от една
обособена позиция минималните изисквания се считат за изпълнени ако
участникът „е изпълнил минимум 2 (две) услуги/дейности, идентични или
сходни с предмета на поръчката, за всяка позиция“. Условието е неясно и не
кореспондира с първото изискване - за изпълнена една услуга в определен обем.
2. В поле III.1.3) за доказване на поставените изисквания в точки I и II са
посочени документи, които не са сред изброените ЗОП (договори,
споразумения, фактури и др.). Следва да се има предвид, че съгласно чл. 59, ал.
3 ЗОП възложителите нямат право да изискват от участниците други документи,
освен посочените в ЗОП.
3. В поле III.1.3) възложителят е поставил изисквания относно годност за
упражняване на дейност:
 Участникът да е регистриран администратор на лични данни
съгласно Закона за защита на личните данни, без да изяснява как се прилага
условието по отношение на чуждестранните лица.
 Участникът да е правоспособно лице, извършващо дейности по
кадастър по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗКИР и да бъде вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 от ЗКИР. За доказване на условието възложителят изисква „заверено
копие на заповед за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да
извършват дейности по кадастъра, свидетелство/карта за правоспособност“.
Според чл. 12, т. 8 ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър води
регистрите на правоспособните лица. Съгласно чл. 67, ал. 8, т. 1 ЗОП
възложителят няма право да изисква документи, които вече са му предоставени
или са му служебно известни.
Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В техническата спецификация са изброени 20 приложения, които
представляват неразделна част от нея, но те не са достъпни от профила на
купувача.
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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.

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