Изх. № М - 84
Дата: 17.07.2017 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:

Община Родопи

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00464-2017-0002

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Избор на доставчик на активна нетна електрическа
енергия на ниско напрежение и координатор на
стандартна балансираща група за нуждите на обекти,
собственост на Община Родопи - учебни и детски
заведения, сгради и улично осветление

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

24 месеца
на

1 111 815
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

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

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

22.06.2017

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

22.06.2017

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

28.07.2017

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
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле IV.2) за обект на поръчката е посочено „услуги“. Същевременно в
поле II.1.3) на обявлението е маркирано „доставки“. Информацията, посочено в
двата документа следва да е една и съща. Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОП, когато
обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се
определя в зависимост от услугата или доставката, която е с по-висока
прогнозна стойност.
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка

Констатации и препоръки:

1. В поле III.2.2) възложителят е заявил, че ще отсранява от участие в
процедурата, лица за които са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. За
доказване липсата на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП се изисква
представяне на удостоверение от Агенция по вписванията. Изискването не е
съобразено с чл. 67, ал. 1 ЗОП, според който при подаване на офертата
участниците декларират липсата на основания за отстраняване чрез представяне
на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в
които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за
компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава
е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя (чл. 43 ППЗОП). Документите, с които се доказва липсата на
основания за отстраняване се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП.
2. В поле ІІІ.1.3) е поставено условие „...участникът трябва да е изпълнил
най-малко една доставка / дейност с предмет и обем идентични или сходни с
тези на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата“. Възложителят е предоставил тълкуване относно „предмет и обем“
идентичен или сходен с този по настоящата поръчка, а именно „доставка на
електроенергия на ниско напрежение“, но липсва количествен показател по
отношение на обем на доставката (чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП).
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3. В раздел V от документацията за участие е записано, че „...оферти,
надвишаващи посочената в документацията максимална единична цена за
доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия без ДДС, ще бъдат
отстранени от участие в процедурата и няма да бъдат допуснати до оценка.“
Информацията не е посочена в обявлението за откриване на поръчката (чл. 107,
т. 2, б. „а“ от ЗОП).

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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