Изх. № М - 67
Дата:15.06.2017 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:

Агенция Митници

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00334-2017-0011

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Предоставяне на комплексни услуги по почистване,
сметосъбиране и сметоизвозване на граничноконтролно пропускателните пунктове на Република
България

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

36 месеца
на

4 737 000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 17

възлагане

на

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

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

20.05.2017 г.

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

22.05.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
1

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

22.06.2017 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
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Посоченият в поле I.3) интернет адрес води до профила на купувача на
Агенция Митници, общ раздел „Процедури“, който съдържа документациите на
всички открити процедури, включително и разглежданата. Съгласно чл. 32, ал. 2
ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2 т. 2 и ал. 3 ЗОП, в посоченото поле възложителят
записва точен електронен адрес, водещ директно до преписката на конкретната
обществена поръчката.
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.1) е поставено изискване участниците да притежават
регистрационен документ, издаден по реда по чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от ЗУО за
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. В
последния параграф от полето, е посочено, че изпълнителят предоставя
документ за разрешение или членство в определена организация, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен. Следва да се има предвид,
че при сключването на договор избраният за изпълнител трябва да представи
документ, с който да докаже, че има право да изпълнява дейности по събиране и
транспортиране на отпадъци на територията на Република България, където ще
се изпълнява договорът, вкл. че е извършил съответната регистрация, ако е
необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) възложителят е поставил изискване, участниците да са
изпълнили най-малко 2 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
предмета на поръчката. Това изискване може да се счете за ограничително по
смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗОП, ако възложителят не разполага с аргументи, че
реализирането на една дейност, сходна или идентична с предмета и обема на
поръчката не е достатъчен опит за изпълнение на възлагания договор (чл. 59, ал.
2

2 и чл. 63, ал.1, т.1 ЗОП).
Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В Техническите спецификации в обособени позиции № 1, 2, 6÷17 е
посочено, че „При възникнала необходимост от допълнително извозване на
отпадъци, същите се извозват по заявка на определено от Възложителя с
договора лице, в срок до 8 (осем) часа от уведомяването за възникване на
необходимостта. За всяко заявено допълнително извозване на отпадъци, което
надвишава установения от Възложителя месечен абонамент, Възложителя
заплаща цена, равна на една втора от месечната абонаментна цена.“
Същевременно в поле II.2.11) на обявлението за всяка от цитираните позиции не
е отбелязано, че се предвиждат опции (чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5 ППЗОП).

РАЗДЕЛ III

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.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИВО КАЦАРОВ
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