Изх. № М - 92
Дата: 31.07.2017 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:

Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

01287-2017-0001

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа
енергия и координатор на балансираща група по
свободно договорени цени за нуждите на обекти,
собственост
на
„Студентски
столове
и
общежития“ЕАД“

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

3 години

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

3 973 060,20
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:

05.07.2017

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

05.07.2017

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:

07.08.2017

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
Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В раздел VІ) възложителят е отбелязал, че с решението одобрява само
документацията за обществената поръчка. Съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗОП, с
решението за откриване на процедура следва да се одобри и обявлението за
поръчка, с което се оповестява откриването на процедурата.
Обявление за обществена поръчка

Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

Посочените в поле I.1) на решението за откриване на процедурата и в поле
І.1) на обявлението за поръчка адрес на профила на купувача, както и вписаният
в поле I.3) електронен адрес, на който следва да е осигурен неограничен и пряк
достъп до документацията, са неактивни или грешни (чл. 32, ал. 2 и чл. 42, ал. 1,
ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗОП). След извършена проверка се установи, че
документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната поръчка е
налична на адрес: http://www.ssoead.com/20170001el.html, който не е указан в
публикуваните документи.

Профил на купувача
Констатации и препоръки:

В решението за откриване на процедурата, което е качено в профила на
купувача, липсва подпис на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП
решението за откриване трябва да съдържа подпис на лицето, което го е издало.
Когато се заличава информация, защитена със закон, на мястото на заличената
информация се посочва основанието за заличаване (вж. чл. 42, ал. 5 ЗОП).
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Условия за участие
Констатации и препоръки:

При преглед на документацията за участие се установи, че в раздел III
„Изисквания към личното състояние на участниците“, възложителят е посочил
основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. Визираната информация не
се съдържа в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата
(чл. 55, ал. 2 ЗОП).

Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

От публикуваната, на профила на купувача, документация за участие
(стр. 11) се установи, че възложителят е поставил изискване за предоставяне на
гаранция за обезпечаване изпълнението на договора. Същевременно в
обявлението за поръчка не се съдържа информация за предвидената гаранция и
нейния процент (вж. чл. 111, ал. 4 ЗОП)

Методика
Констатации и препоръки:

Според методиката за оценка, икономически най-изгодната оферта се
определя с два показателя - технически (икономическа стабилност на
балансиращата група – П1, с тежест 10%) и финансов (предлагана цена за един
MWh – П2, с тежест 90% ).
По показател П1 по-висока оценка получава участник, в чиято балансираща
група има по-голям брой членове. От указанията не става ясно каква е връзката
на П1 с предмета на обществената поръчка (вж. чл. 72, ал. 5 ЗОП) и как броят на
членовете на балансиращата група, променлива величина, повлиява качеството
на изпълнение. В случая, в т. 11 на поле ІІ.2.4) на обявлението е записано, че
„участникът, избран за изпълнител, следва да осигурява отговорността по
балансиране, като поема за своя сметка всички разходи/приходи по
балансирането на обектите на възложителя“. В допълнение, в методиката за
оценка на офертите, по показател П2, най-висока оценка получава офертата, в
която се предлага най-ниска цена на 1 MWh нетна активна електрическа енергия
с включени разходи за балансиране и такса за участие в балансиращата група,
без начисляване на суми за излишък и недостиг на небаласите. В този смисъл е
неясно какви качествени аспекти на изпълнението се изследват с показател П1.
Заедно с посоченото, следва да се има предвид, че в чл. 61, ал. 1 ЗОП е уреден
редът за проверка на икономическите възможности на участниците.
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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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