Изх. № М - 2
Дата:03.01.2017 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 Поморие

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00712-2016-0011

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Събиране и транспортиране на битови отпадъци от
населените места в Община Поморие; ръчно и
машинно метене и миене на улици и територии за
обществено ползване на територията на населените
места в Община Поморие; зимно поддържане на
улици, тротоари и територии за обществено ползване
в урбанизираната територия на гр. Поморие“.

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

60 месеца
на

9 000 000 лева
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

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

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

09.12.2016 г.

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

08.12.2016 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:

16.01.2016 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
ІІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

1. В раздел ІV) възложителят е отбелязал, че с решението одобрява
обявлението за оповестяване откриването на процедурата и поканата за участие.
Съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗОП, с решението за откриване на „открита“ по вид
процедура се одобрява обявлението за оповестяване откриването на
процедурата и документацията.
2. В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е направена
препратка към чл. 197 от ЗОП. Полето е предназначено за посочване на
информация относно срока за обжалване на решението за откриване на
„открита“ процедура. Коректната препратка в случая е към чл. 197, ал. 1, т. 1 от
ЗОП. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението.
ІІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП решението за откриване на
процедурата и обявлението за поръчка следва да се публикуват на профила на
купувача в деня на публикуването им в РОП. Във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от
ЗОП документацията следва да е налична на профила на купувача от датата на
публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз
(ЕС). В случая, тези документи са публикувани в РОП на 08.12.2016 г., а в ОВ
на ЕС на 09.12.2016 г., а датата на публикуването им в профила на купувача е
05.12.2016 г., т.е. по-рано от законоустановения срок.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.3) се изисква от участника да е „изпълнил поне една услуга с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена
поръчка, за последните три години от датата на подаване на заявлението или
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офертата“. В полето не е посочено кои услуги се приемат за „сходни“ с
предмета на поръчката.
2. В поле III.1.3), е поставено изискване към участника, че следва да
разполага с подходяща материално-техническа база/и на територията на
Община Поморие и с водоизточник на територията на Община Поморие,
относно изпълнение на дейностите по машинно миене и оросяване. Указанието
не е прецизно формулирано. Условието може да се приеме за ограничително,
ако възложителят изисква материалната база и водоизточникът да са осигурени
към момента на разглеждане на офертата, когато за достатъчно следва да се
приеме декларирането, че ще бъдат на разположение при изпълнението на
договора.
3. В поле VI.3) на обявлението е поставено изискване участникът да
притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 с
обхват на сертификация, включващ минимум всички дейности, сходни с тези на
настоящата обществена поръчка и да прилага система/схема за управление на
околната среда EMAS, с обхват на системата/схемата за управление на околната
среда по екологична декларация. Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП, всяко посочване на
стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или
технически еталон, следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор
Констатации, препоръки и/или указания:

От указанията в поле ІІІ.1.3) не става ясно, че съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП
в офертата се декларира съответствие с поставените изисквания чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Документите с които се доказва посочената информация в ЕЕДОП, се
представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

При преглед на документацията, налична на профила на купувача, се
установи, че възложителят е поставил следното условие към участниците в
процедурата, което не е посочено в обявлението:
- изискване за предоставяне на гаранция за изпълнение по договора в
размер на 2 % от стойността на договора без ДДС, в лева.
Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП предвидените гаранции и техният процент
се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата,
като се посочва размерът й, и в каква форма може да бъде предоставена
гаранцията (чл. 111 от ЗОП).

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./
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