МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: М-55
Дата: 10.04.2018 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:

00906-2018-0003
Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС)

Възложител:
Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци в България“

Предмет на поръчката:

Професионалната област, в
която попада предметът на
59. Екология
възлаганата поръчка (според
възложителя):
Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

31.10.2019 г.

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:
Финансиране:

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

на

Брой:

1 837 542,00 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго: финансирането на поръчката е по проект
тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

по Българо-швейцарската програма за сътрудничество
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:

14.03.2018 г.

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

14.03.2018 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:

17.04.2018 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;
Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично).
Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка
Да
Не
е извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП
Коментари и други бележки:

На 27.03.2018 г. е изтеглен от АОП външен експерт по реда на чл. 15 от
Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на
технически спецификации при възлагане на обществени поръчки (Наредбата). В
срока по чл. 18, ал. 1 от Наредбата избраният външен експерт е направил
мотивиран отказ да извърши проверка. Тъй като в професионалната област,
определената от възложителя, в списъка по чл. 229а, ал. 2 ЗОП няма вписани
други външни експерти, на основание чл. 19 от Наредбата, проверката на
техническата спецификация и методиката за оценка е извършена от експерти на
АОП.

РАЗДЕЛ ІІІ

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

В поле II.2.4) са описани дейностите, предмет на поръчката, но не са
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посочени данни за техния обем/количество (напр. количество на пробите, които
ще бъдат взети, брой на изготвените доклади и пр.). Посочването на данни за
обем/количество, макар и прогнозни или приблизителни е необходимо, за да
могат заинтересованите лица да преценят дали изпълнението на поръчката е по
възможностите им (вж. Приложение № 4, част Б, т. 7 ЗОП).
Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

В поле III.1.2), т. 1 и т. 2 възложителят е поставил условие участникът да е
реализирал минимален общ и специализиран оборот, попадащ в обхвата на
поръчката, за последните три приключили финансови години, в зависимост от
датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, но липсва
информация относно документите, чрез които се доказва изпълнението на
поставеното изискване (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП и чл. 62, ал. 1 ЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3) е поставено изискване участникът да е изпълнил
самостоятелно или като участник в обединение, през последните три години от
подаване на офертата, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал
дейността си, минимум една дейност/услуга по определяне на морфологичния
състав на битови отпадъци (анализ на количествата и състава на отпадъците) на
национално или регионално ниво. В обявлението не са посочени документите, с
които се доказва съответствие с поставения критерий за подбор, в случаите по
чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП и чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП).
По отношение на чуждестранните участници е отбелязано, че същите
представят еквивалентни документи съгласно законодателството си.
Възложителят следва да има предвид, че при сключването на договор,
избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че
има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България (вж. чл. 112,
ал. 1, т. 4 ЗОП).
Административна информация
Констатации и препоръки:

1. Видно от поле ІV.2.2), срокът за получаване на оферти е 17.04.2018 г.
Обръщаме внимание, че съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 ЗОП
възложителят следва да има предвид условията за подаване на ЕЕДОП в
електронен вид, валидни след 01.04.2018 г. (вж. Методическо указание на АОП
№ МУ-4/02.03.2018 г.).
2. В поле IV.2.7) е посочено, че при отваряне на офертите могат да
присъстват “представляващите участниците или официално упълномощени с
пълномощно техни представители“. Текстът не съответства напълно на
разпоредбата на чл. 54, ал. 2 ППЗОП, съгласно която участниците също могат да
присъстват при отваряне на офертите.
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РАЗДЕЛ IV

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:
ЮЛИАН КАПАНОВ
(Упълномощен със Заповед № РД-22/02.04.2018 г.)
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