МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: М-45
Дата:03 04.2018 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
Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00233-2018-0014

Възложител:

ДП
Национална
инфраструктура

компания

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Железопътна

Консултантска услуга по контрол, управление, оценка
на съответствие, строителен надзор и изготвяне на
технически паспорти за железопътен участък Елин
Пелин - Костенец

Предмет на поръчката:

Професионалната област, в
която попада предметът на 10. Инженерство, профил Пътно/транспортно
възлаганата поръчка (според строителство
възложителя):
Да
Не

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

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

Брой:

78 месеца
на

22 760 000 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:
тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Критерий за
поръчката:

възлагане

на

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

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

06.03.2018 г.

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

06.03.2018 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:

.
04.05.2018 г.

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи
Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
Решението за откриване на процедурата;
Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
Техническата спецификация;
Методиката за оценка (когато е налична);
Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично).
Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка
(когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а
Да
Не
ЗОП
Коментари и други бележки:

За проверка на техническата спецификация и методиката за оценка на
офертите е избран външен експерт по реда на наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП.
При приемане работата на външния експерт се установи, че направените
констатации и препоръки са спорни, с оглед на което същите документи са
проверени от експерти на АОП.
РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от мониторинга
ІІI.1) Обявление за обществена поръчка
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3), т. 1, е поставено изискване участникът да е изпълнил услуги
с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
Дефинирал е разбирането си за „услуга със сходен предмет“, но даденото
определение не е еднозначно. Според него, услугата със сходен предмет
включва строителен надзор и управление на проект, в който се обхващат 4 вида
дейности:
- Строителни дейности по ЖП път;
- Изпълнение на ЖП естакада или ЖП виадукт;
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Изпълнение на маршрутно компютърна централизация на поне една
гара;
- Строителство на железопътен/пътен тунел.
В общата част на изискването е посочено, че дейностите трябва да са
изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата.
Същевременно, при поясненията по отношение на строителството на
железопътен/пътен тунел е отбелязано, че то е „за последните десет години,
считано от датата на подаване на офертата“. От предоставените указания не
става ясно защо периодът е 10-годишен и как се отнася към общото изискване –
участникът да е изпълнявал строителен надзор през последните 3 години. В
допълнение, в обявлението липсва описание на строителството, което ще е
обект на надзор, респ. не са посочени количествени данни на строителните
дейности. В тази връзка възложителят следва да разполага с аргументи, че
изискването за опит е съобразено с чл. 2, ал. 2 и чл. 59, ал. 2 ЗОП и е
пропорционално на вида и обема на дейностите, които се възлагат.
-

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.
2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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