Изх. № ПК-АК-94
Дата: 27.11.2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП
СТАНОВИЩЕ
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване
на процедура за възлагане на обществена поръчка

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 проектите на
документи

регионален

00960
ПК-АК-94/19.11.2014 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
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ефективност на промишлени системи, с
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
Обща информация
Констатации, препоръки и/или указания:

Възложителят следва да има предвид, че от 1.10.2014 г. са в сила
разпоредбите на раздел III ЗОП „Профил на купувача“. С оглед на това, в поле
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I.1) е необходимо да се посочи електронен адрес до самостоятелния раздел в
„Профил на купувача“, където се съдържат документите и информацията за
конкретната поръчка (чл. 22б, ал. 5 и чл. 22в ЗОП).
Условия във връзка с поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле III.1.4), т. 19 се изисква списък на документите, съдържащи се в
офертата, подписан от участника. Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП освен
списъка трябва да се представи и информацията, съдържаща се в офертата.
Препоръчваме изискването да се редактира съгласно разпоредбата на чл.
56, ал. 1, т. 14 ЗОП.
Технически възможности
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле III.2.3), лява част, т. 1 в дефиницията за еднакви или сходни
услуги е използван израза „сходни характеристики“, без да е дадено
пояснение кои характеристики се приемат за сходни. Това създава
предпоставки за различно разбиране на определението.
Препоръчваме информацията да се прецизира.
Процедури по обжалване
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле VI.4.3) е записано, че жалби се подават съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1
и ал. 7 ЗОП. Полето е предназначено, за вписване на информация за сроковете
относно подаването на жалби срещу решението за откриване на процедурата.
Този срок е уреден в чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП, поради което сочената в полето
ал. 7 от същия член е неприложима.
Препоръчваме информацията да се прецизира.

РАЗДЕЛ IV
Методика за оценка
Констатации, препоръки и/или указания:

В методиката за оценка на офертите е указано, че относителната тежест
на показател „Техническа оценка“ е 70%, а относителната тежест на показател
„Финансова оценка“ е 30%. Съгласно чл. 28а, ал. 1, т. 1 ЗОП чрез избраните
показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка трябва да се
осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение
качество-цена. В тази връзка при определяне на относителната тежест на
показателите следва да се има предвид, че тяхното съотношение не трябва да
води до игнорирането на един от тях.
Препоръчваме възложителят да прецени дали с избраната относителна
тежест на показателите за оценка са изпълнени изискванията на чл. 28а, ал. 1,
т. 1 ЗОП.
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РАЗДЕЛ VIӀ
Допълнителна информация

1. Посочените в обявлението срокове са индикативни (прогнозни) и са
зависими от срока за изпращане на обявлението. Те ще бъдат проверени в
последващия втори етап на контрола.
2. Документацията за участие в процедурата, включително и образците
към нея, трябва да бъдат изготвени в съответствие със ЗОП и при
необходимост, в тях да намерят отражение препоръките от настоящото
становище.
3. Необходимо е да се осигури пълно съответствие между информацията
в обявлението и указанията, дадени в документацията за участие.
Минималните изисквания и документите, с които се доказват, посочени в
документацията, следва да съответстват на тези в обявлението. В
документацията за участие не трябва да се поставят нови или по-високи
минимални изисквания от посочените в обявлението.
4. Съгласно чл. 20а, ал. 3 ЗОП, настоящото становище касае
съответствието на представените в АОП проекти 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.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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