Изх. № М - 77
Дата:06.07.2017 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:

Национална служба за охрана

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

01170-2017-0004

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

Наем на автомобили и микробуси

Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

6 месеца

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

1 104 000
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

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

08.06.2017

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

08.06.2017

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:

10.07.2017

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
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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
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле VII.3) на решението за откриване на процедура е посочено
„съгласно чл. 197 от ЗОП“. Полето е предназначено за указване на срока, в
който може да се обжалва решението за откриване на процедурата (чл. 22, ал. 5,
т. 7 ЗОП). Тъй като процедурата е „открита“ и срокът за получаване на оферти
не е съкратен, в конкретния случай правилната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1
ЗОП.
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле III.2.2) възложителят е записал, че изискванията към изпълнението
на поръчката са посочени в документацията. Следва да се има предвид, че
всички задължителни изисквания за допустимост към участниците и
изпълнението на поръчката следва да са посочени в обявлението.
При преглед на документацията за участие се установи, че в раздел II
„Изисквания към участниците в процедурата“, подточка Б) „Основания за
отстраняване…“, т. 1, възложителят е посочил основание за отстраняване по чл.
55, ал. 1, т. 1 ЗОП. Следва да се има предвид, че възложителят не може да
отстрани участник въз основа на това обстоятелство, доколкото информация за
него не се съдържа в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата (чл. 55, ал. 2 ЗОП).
Отново в документацията, налична на профила на купувача, се установи,
че възложителят е поставил изискване за предоставяне на гаранция за
изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността му. Информацията не е
посочена в обявлението. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП предвидените гаранции
и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването
на процедурата.
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ІІ.3) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В техническите спецификации за двете обособени позиции детайлно са
описани
технически характеристики и специфични изисквания към
предвидените за доставка превозни средства. Следва да се има предвид, че
съвкупността от поставените условия и изисквания не трябва да дава
необосновано предимство или необосновано да ограничава участието на лица в
процедурата.
ІІ.4) Методика
Констатации и препоръки:

В методиката е посочено, че „при еднаква числова стойност на сумата от
оценките на отделните показатели, на по-предно място се класира
предложението с по-кратък срок на доставка“. Показателят „срок на доставка“
не е включен във формулата за изчисляване на комплексната оценка на
офертите, а указанието не е съобразено с изискванията на чл. 58, ал. 2 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 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
/Определена със Заповед № РД-25/05.07.2017 г./
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