Изх. № М - 85
Дата:18.07.2017 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:

Държавна агенция Електронно управление

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

05397-2017-0004

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Избор на доставчик на електрическа енергия и
координатор на балансираща група за нуждите на
ДАЕУ“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

12 месеца
на

4 410 000
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:

24.06.2017 г.

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

23.06.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
07.07.2017 г.
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

27.07.2017 г.

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
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обявлението за изменение или допълнителна информация;
методиката за оценка;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен, пълен,
безплатен и пряк достъп до документацията за участие в процедурата от датата
на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския
съюз (ЕС). В случая обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 24.06.2017 г., а
документацията за участие е публикувана на профила на купувача на 23.06.2017
г.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3) от участниците се изисква през последните 3 години от
подаването на оферта да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и
обем, идентични или сходни с тази на поръчката. Допълнено е, че се има
предвид „доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на
балансираща група“. Доколкото пояснението не конкретизира обем,
възложителят следва да приеме за достатъчна всяка сходна дейност, независимо
от обема ѝ.
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 и следва да се направи от възложителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА

2

