МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: М-73
Дата: 04.05.2018 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:

02849-2018-0010

Възложител:

Главна дирекция „Гранична полиция“

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Следгаранционно обслужване на кораби на ГДГП“

Професионалната област, в
която попада предметът на 19. Корабно инженерство – корабоводене, корабни
възлаганата поръчка (според машини и механизми
възложителя):
Да
Не

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

48 месеца
на

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

6 171 209.64 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 2

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена
тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

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

05.04.2018 г.

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

05.04.2018 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:

09.05.2018 г.

Коментари и други бележки:

Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение с трима
оператора.

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:

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта,
съответстваща на предмета на поръчката – 19. „Корабно инженерство –
корабостроене, корабоводене, корабни машини и механизми“. Поради
изложеното и на основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за определяне
на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на
обществени поръчки, проверката на техническата спецификация е извършена от
АОП.

РАЗДЕЛ ІІІ

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

В поле III.1.3), „изисквано минимално ниво“, възложителят е поставил
условие участникът да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или
сходен с тези на поръчката. Уточнил е, че не поставя изискване за обем. Налице
е противоречие между двата текста.
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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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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