Изх. № М - 46
Дата:27.04.2017 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:

Столична община

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00087-2017-0043

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Изграждане, възстановяване и обновяване на
публични пространства в Централна градска част на
гр.София-зона 2“

Предмет на поръчката:
Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

450 дни

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

21 930 576, 57
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:

01.04.2017 г.

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

31.03.2017 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:

20.04.2017 г.
09.05.2017 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;
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техническите спецификации.
Коментари и други бележки:
РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка
Описание
Констатации и препоръки:

1. В поле II.2.4) на обявлението се съдържа кратко описание на зоната, в
която ще се извършват възлаганите строителни дейности, но не са предоставени
данни за естеството и обема на строителството - метри релсов път, училищна
ограда, бр. павилиони и т.н. (вж. Приложение № 4, Раздел II, Част „Б”, т. 7 ЗОП
и чл. 46, ал. 2 от ЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) е поставено изискване участникът да е изпълнил строителни
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Уточнено е разбирането на възложителя за идентично или сходно строителство,
но доколкото в обявлението не се съдържа информация за естеството и обема на
възлаганите дейности, то от данните в обявлението не може да се прецени дали
е съобразено с предмета и количеството на договора.
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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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