МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изх. номер: КСИ-148
Дата: 22.08.2017 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи
по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (І етап)

РАЗДЕЛ І

Процедура
ИН на регистрационната форма
20170804-00267-0025
от ССИ
Възложител:
Вид на възложителя:

Община Пловдив
публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Открита
Ограничена
Състезателна процедура с договаряне
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог

Вид на процедурата

Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявление
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

Обект на поръчката:

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

Строителство
Доставки

тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Услуги
Услуги по Приложение № 2

“Доставка на нетна активна електрическа енергия
и избор на координатор на стандартна
балансираща група за нуждите на обекти,
собственост на Община Пловдив по две
обособени позиции”

Предмет на поръчката:

Да

Обособени позиции:

Не

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

Брой: 2

12 месеца
на

2 825 622,93 лв.
Изцяло от националния бюджет

Финансиране:

Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:
Най-ниска цена

Критерий за
поръчката:

възлагане

на

Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи
Проверката обхваща следните документи:
1. Проекта на решение за откриване на процедурата
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата
3. Проекта на техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП.
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред.
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не
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РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от контрола
ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка
Предмет
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.1.6) е посочено, че оферти могат да бъдат подадавани за
максимален брой обособени позиции: 2. Доколкото обществената поръчка е
разделена на две обособени позиции, препоръчваме да се маркира, че оферти
могат да бъдат подадавани за всички обособени позиции.
Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.1) е посочено, че при участие на чуждестранни лица, те следва
да представят валиден еквивалентен документ на лиценз за търговия с
електрическа енергия, в официален превод, ако не е на български език.
Доколкото тази информация е достъпна в публични регистри и ЗОП не поставя
изискване за официален превод на документите, препоръчваме да се условието
за официален превод на документа да отпадне.
Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) се изисква участниците да са изпълнили дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Препоръчваме
текстът да се прецизира и да се отнесе към съответната обособена позиция.
В допълнение, препоръчваме да се уточни как се прилагат критериите за
подбор, когато се поддава оферта и за двете обособени позиции.
2. В поле III.1.3), част „Списък и кратко описание на критериите за подбор“
са посочени минималните нива, на които следва да отговарят участниците, а във
втората част „Изисквано минимално ниво“ е описана информацията относно
документите, с които се доказват. Коректното попълване на поле III.1.3) изисква
обратното - в част "Списък и кратко описание на критериите за подбор" да се
посочат изискванията за технически възможности и документите, с които се
доказват, а в част "Изисквано минимално/ни ниво/а" - да се запишат
минималните нива, които следва да покриват участниците.
Препоръчваме редакция.
Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле III.2.2) е посочено, че местата за доставка на електрическа енергия
са съгласно Приложение № 1 за обособена позиция № 1 и Приложение № 2 за
3

обособена позиция № 2, които са неразделна част от документация. Доколкото
местата за доставка представляват характеристика от предмета на поръчката те
трябва да бъдат записани в техническите спецификации или да бъдат обособени
като приложения към тях (вж. 48, ал. 1 ЗОП). Констатацията е валидна и за т. 2.6
от техническите спецификации.
Препоръчваме редакция.
ІІІ.3) Проект на техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В техническата спецификация, подт. 2.1, вместо условие за изпълнение е
посочено условие за участие – „участниците да са лицензирани като търговци на
електрическа енергия“. Следва да се има предвид, че техническите
спецификации определят необходимите характеристики на предмета на
поръчката и трябва да съдържат изисквания към изпълнението, а не по
отношение на участниците в обществената поръчка (вж. чл. 48 ЗОП и § 2, т. 54,
б. „б“ ДР ЗОП). Изискванията към участниците трябва да се съдържат в
обявлението. Констатацията е валидна и по отношение на подт. 2.3 и 2.4 от
техническите спецификации.
Препоръчваме редакция.

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
Становището касае съответствието на представените в АОП проектите на
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи
от възложителя.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-35/14.08.2017 г.)

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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