Изх. № ПК-АК-94
Дата: 23.12.2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП
ДОКЛАД
за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в
РОП 00960-2014-0009
(към преписка № ПК-АК-94/19.11.2014 г.)
РАЗДЕЛ І
Възложител
Официално наименование:

Агенция за устойчиво енергийно развитие
чл. 7, т. 1-4 ЗОП
централен
чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП

Вид на възложителя:
Партиден номер на
възложителя:
Входящ № и дата на
регистрация в деловодството
на АОП на документите

регионален

00960
Е-31-00-068635/19.12.2014 г.

Процедура
Вид на процедурата:
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне с обявление
Ускорена на договаряне с обявление
Състезателен диалог
Обект на поръчката:
Строителство
Разделяне на обособени позиции:

Предмет на поръчката:

Доставки

Услуги
Да

Не

„Надграждане на електронните регистри
на лицата, извършващи обследване за
енергийна ефективност и сертифициране
на сгради и обследване за енергийна
ефективност на промишлени системи, с
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цел постигане на оперативна
съвместимост и предоставяне на 4 броя
електронни административни услуги” по
проект по Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд”
Прогнозна стойност на поръчката в лв.
без ДДС:

374 166.66 лв.

Срок за изпълнение на поръчката:

6 месеца

Критерий за оценка на офертите:

Обществената поръчка се финансира:

Икономически най-изгодна оферта
Най-ниска цена
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от
Оперативна програма „Административен
капацитет“
Друго ..................................................

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2,
т. 22 ЗОП
Мотиви (когато е приложимо):
Предварителният контрол обхваща проекта на решението за
откриване
Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от
възложителя критерии за подбор
Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на
офертите
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в
ППЗОП ред
Други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

РАЗДЕЛ II
Обявление
Лично състояние на икономическите оператори
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІІ.2.1) е указано, че когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23
от ЗТР участниците – ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти и
удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата,
в която са установени. Възложителят следва да има предвид, че цитираният
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текст е от ал. 1 на чл. 24 ППЗОП, която от 16.12.2014 г. е отменена.
Други условия за участие
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле III.1.4) е записано, че поръчката е предназначена за изпълнение от
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Заедно с
това, нито един от CPV кодовете, посочени в поле II.1.6), не попада в списъка
по чл. 30 от Закона за интеграция за хората с увреждания, утвърден с Решение
№ 551 от 25 юли 2014 г. на Министерския съвет.
РАЗДЕЛ VIӀ Ӏ
Допълнителна информация

Съгласно чл. 20а, ал. 5 ЗОП докладът отразява само допуснатите
несъответствия със Закона за обществените поръчки. Преценката за
съответствие с други нормативни актове, приложими регламенти на
Европейския съюз и изисквания на Управляващия орган на програмата е
извън правомощията на Агенцията.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “МАКОП”: Подпис (не се чете)
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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