Изх. № М - 89
Дата: 25.07.2017 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:

Българска народна банка /БНБ/

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

01224-2017-0015

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Производство и доставка на български монети по две
обособени позиции“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

60 месеца
на

26 051 000,00
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:

01.07.2017

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

30.06.2017

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:

01.08.2017

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
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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:

Офертите по обособена позиция №1 се оценяват по критерий „най-ниска
цена“ чрез прилагане на методика за комплексна оценка.

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.2.4) за всички обособени позиции е записано, че „прогнозните
количества..за периода 2018-2022… са ориентировъчни, като възложителят си
запазва правото, по време на действие на договора да поръчва количества,
различни от посочените…като същите се заплащат по цени, съгласно ценовото
предложение..“. Същевременно, в поле ІІ.2.11) на обявлението е отбелязано, че
няма опции (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5, ал. 1 и ал. 2 ППЗОП).

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3), т. 3 се изисква „участникът да разполага с инструменти,
съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на
поръчката...“. В изискването не е конкретизиран вида и спецификата на
инструментите, съоръженията и техническото оборудване, необходими за
изпълнение на услугата. Условието не е обвързано с определено минимално
ниво за допустимост ( вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП).

Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле III.2.2) е записано, че гаранцията за изпълнение е 5% от
„прогнозната стойност за съответната обособена позиция“. Съгласно чл. 111, ал.
2 ЗОП гаранцията за изпълнение се определя като процент от стойността на
договора.
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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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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