Изх. № М - 95
Дата:08.08.2017 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:

Кмет на Община Габрово

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00038-2017-0045

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
“Зимно поддържане за сезони 2017/2018; 2018/2019;
2019/2020 г.”

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

30.04.2020 г.
на

1 480 000 лв.
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:

13.07.2017 г.

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

13.07.2017 г.

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:

17.08.2017 г.

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

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
Обявление за обществена поръчка
Условия за участие
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.2.2) е поставено изискване за отстраняване от участие в
процедурата на лица, за които са налице основанията по чл. 55, ал. 1 ЗОП.
Липсва указание за коя професия или дейност се прилага чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) са поставени изисквания за опит, технически лица и
оборудване, но не са указани минимални нива (напр. обем на реализираните
дейности, брой и квалификация на техническите лица, вид и капацитет на
оборудването). В тази връзка е неясно кога се приема, че съответният участник
отговаря на условията за допускане (вж. чл. 59, ал. 5, последно изречение ЗОП).
Методика
Констатации и препоръки:

Методиката за оценка на офертите включва два показателя: П1 „Оценка за
управление на риска“ - 40 точки, и П2„Финансова оценка“- 60.
1. За оценката по показател П1 е разработена тристепенна скала (40, 25 и
10 точки). Според нея за всеки един от рисковете (5 бр.) „трябва да се описват
мерките за преодоляване на всеки риск и последствията“, като оценката се влияе
от пълнотата, ефективността и приложимостта. Същевременно 10 т. се
присъждат на оферта, в която „липсва описание на мерки за преодоляване на
един или няколко от посочените рискове“. Оценка трябва да получават само
оферти, които отговарят на изискванията на възложителя и гарантират
качествено и срочно изпълнение на възложените дейности.
2. По отношение на втория показател оценката е съставена от 5
подпоказателя, които не са вписани в обявлението (вж. чл. 70, ал. 3 ЗОП).
За всеки от подпоказателите е разяснено как се прилага съответната
формула за оценка, но липсва информация какво по същество следва да се
предложи. (напр. по Ф1 финансова оценка за снегопочистване е неясно какво
2

трябва да се предложи - сума за почистване на участъка през целия срок на
договора, сума за почистване на ден за участъка, сума за почистване на линеен
метър от участъка и др.).

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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