Изх. № М- 33
Дата:23.03.2017 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:

Община Пловдив

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00267-2017-0017

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Сключване на рамково споразумение за почистване и
поддържане
на
дъждоприемни
шахти
и
възстановяване на решетки на дъждоприемни шахти
на територията на Община Пловдив”.

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

4 години

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

3 266 666,67 лв.
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:

28.02.2017

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

27.02.2017

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

03.04.2017

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 е за сключване на рамково споразумение с един
оператор.
РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІ.1.4), т. 6 на обявлението се изисква решетките да отговарят на
„натоварване 250 kN/ клас С250, съгласно стандарт ЕN-БДС 124 или
еквивалент“. Видно от официалната страница на Българския институт по
стандартизация, посоченият стандарт е отменен и заменен от стандарт БДС EN
124-1:2015 на 15.10.2015 г. Констатацията е валидна и за техническата
спецификация на обществената поръчка.
2. В поле III.1.1) възложителят е поставил изискване към участниците за
„регистрация по чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО, а за чуждестранните лица в
аналогичен регистър“. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП възложителят трябва да
посочи в обявлението и документите, чрез които се доказва изпълнението на
изискването в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Констатацията важи и за полета
ІІІ.1.2) и ІІІ.1.3).
3. В поле ІІІ.1.3), т. 1 като минимално ниво за допустимост е посочено
„Участникът да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на
офертата дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката,
на стойност не по-малко от 3 000 000 лв. общо“. Възложителят може да изисква
от участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката (вж. чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗОП). Стойността на услугата не
е гаранция за качественото й изпълнение и не доказва опита на участника.
4. В поле III.1.3), т. 3 са поставени изисквания за персонал, с който да
разполага участникът, без да са посочени условия за определена професионална
компетентност (вж. чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП). Това предполага, че предходните
знания и опит на визираните лица не са от значения за възложителя.
5. В поле III.1.3), т. 4 възложителят е заложил изискване „участникът да
има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или
еквивалент“, но не е посочил какъв следва да е обхватът на системата.
Констатацията е валидна и за поле III.1.3), т. 4 относно системата за опазване на
околната среда.
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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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