Изх. № М - 58
Дата:25.05.2017 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 Шумен

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00138-2017-0027
Открита
Ускорена открита

Вид на процедурата

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия и координатор на балансираща група за
нуждите на Община Шумен”
Да
Брой:
Не

Обект на поръчката:

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

36 месеца
на

Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

3 300 000 лв.

възлагане

на

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

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

27.04.2017 г.

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

27.04.2017 г.

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:

30.05.2017 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;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3), т. 3.2. е поставено условие участниците да са изпълнили
най-малко една дейност с предмет и обем, идентична или сходна с възлаганата
поръчка. Дадена е дефиниция на дейност, сходна с предмета и обема, като в нея
се съдържа минимално количествено ниво за доставка на електрическа енергия
и осъществяване функциите на координатор на балансираща група за обекти с
обща консумация над 28 600 MWh. В поле II.2.4) не се съдържат данни за обема
на възлагания договор, а само за прогнозната стойност. По изложената причина
поставеното изискване за обем може да се приеме за пропорционално, ако
съответства на обема на поръчката. (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП).

Методика
Констатации и препоръки:

Според методиката за оценка, икономически най-изгодната оферта се
определя с два показателя - финансов (предлагана цена за един MWh (К1), с
тежест 70% ) и технически (икономическа стабилност на балансиращата група
(К2), с тежест 30%). С втория се оценява предложен брой членове в
балансираща група на съответния участник, като по-висока оценка получава
координатор с повече членове. От указанията не може да се установи каква е
пряката връзка на втория показател с предмета на обществената поръчка.
Доколкото броят на членовете в балансиращата група е променлива величина, а
по първия показател най-висока оценка получава офертата, в която се предлага
най-ниска цена на MWh нетна активна електрическа енергия с включени
разходи за балансиране, то е неясно какви качествени аспекти на изпълнението
се изследват с него. В този смисъл възложителят следва да може да обоснове
вида и тежестта на показателя.
В допълнение, в методиката се изисква документ, издаден от „ЕСО“ ЕАД
към 01.04.2017 г., т.е. преди изпращането от възложителя на решението за
откриване на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на 24.04.2017 г.
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Същевременно, в поле III.1.1), т. 1.2. на обявлението е поставено условие
участникът да е регистриран от „ЕСО“ ЕАД, към крайната дата на подаване на
предложението си - не по-късно от 30.05.2017 г. Ако се касае за един и същ
документ, то е налице несъответствие в сроковете между поставените условия.
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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