МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-55
Дата: 08.12.2016 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
20161123-00007-0029
форма от ССИ
Възложител:
Вид на възложителя:

Община Мездра
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
Строителство

Обект на поръчката:

Доставки
Услуги

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

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

aop@aop.bg
www.aop.bg

Услуги по Приложение № 2
Оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване
на стр.надзор върху СМР по Проект BG16RFOP0012.001-0089 Въвеждане на мерки за енергийно
обновление на общ.сгради в гр.Мездра-обект пожарна
служба

Предмет на поръчката:

Да

Обособени позиции:

Не

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

Брой:

6 месеца
на

3 425
Изцяло от националния бюджет

Финансиране:

Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за
поръчката:

възлагане

на

Най-ниска цена
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
4. Проекта на методика за оценка (когато е приложимо – вж. чл. 232, ал. 3 ЗОП)
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

РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от контрола
ІІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле VII.3) срокът за обжалване е посочен чрез обща препратка към
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чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. В разглежданото поле следва да се укаже в какви
срокове може да се обжалва решението за откриване на конкретната процедура,
в случая „открита процедура“. Коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Препоръчваме да се коригира. Препоръката е валидна и за поле VI.4.3) на
обявлението.
ІІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Описание
Констатации и препоръки:

1. В полета ІІ.1.4) и II.2.4) информацията е еднаква. Следва да се има
предвид, че поле ІІ.1.4) е предназначено за кратко описание относно дейностите,
включени в обхвата на договора, а поле II.2.4) - за вписване на данни относно
количествените аспекти на възлаганите дейности или указания за потребности и
изисквания. Двете полета следва да се допълват, като повторенията са ненужни
и излишни.
Препоръчваме редакция.
2. Освен това в т. 1 от полета ІІ.1.4) и II.2.4) е посочено, че поръчката
обхваща оценка на съответствието на инвестиционните проекти, но обекта е
само един – пожарна служба на РС ПВЗН. В тази връзка препоръчваме да се
провери дали инвестиционният проект не е само един.

ІІІ.3) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В т. 7 са посочени приложимите нормативни документи, но два от тях са
отменени, както следва:
Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на
хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения –
отменена е с ДВ. бр. 47 от 21 юни 2016 г.
Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики на сградите – отменена е с ДВ. бр. 10 от 5
февруари 2016 г.
Препоръчваме редакция.

РАЗДЕЛ IV

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

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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