Изх. № ПК-СНБ-6
Дата: 07.03.2016 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 00030-2016-0003
(към преписка № ПК-СНБ-6/10.02.2016 г.)

РАЗДЕЛ І
Възложител
Официално наименование:

Община Силистра
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 документи

регионален

00030
Е-31-00-011989/26.02.2016 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

Изпълнение
на
Инженеринг
проектиране,
авторски
надзор
и
изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма
за
енергийна
ефективност
на
1

многофамилните жилищни сгради на
територията на община Силистра по
обособени позиции
Прогнозна стойност на поръчката в лв.
без ДДС:

11 782 234.61 лв.

Срок за изпълнение на поръчката:

30.11.2016 г.

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 ..............................
Друго ..................................................

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2,
т. 22 ЗОП

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

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:
РАЗДЕЛ II
Обявление
Условия във връзка с поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле III1.2) е посочено, че „В случай, че сключеният договор за целево
финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради между кмета на община Силистра,
Областния управител на област с административен център гр. Силистра и
Българската банка за развитие се прекрати или Българската банка за развитие
не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят
не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на
изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.“
Обръщаме внимание, че плащанията по договора се дължат, ако работата
е изпълнена и приета, независимо от взаимоотношенията на възложителя с
финансиращата институция.
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Лично състояние на икономическите оператори
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле III.2.1) т.14 се изисква декларация по чл. 3, без да е посочен
съответния нормативен акт. Използвани са и множество съкращения, които
затрудняват разбирането на условията за участие в процедурата.
Възложителят следва да има предвид, че обявлението не трябва да
съдържа неясна информация.
РАЗДЕЛ IV
Методика за оценка
Констатации, препоръки и/или указания:

В методиката за оценка в забележката след показател „Гаранционен
срок“ е записано, че срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за
изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект, а след
това се коментира „срокът за изготвяне на технически проект“. Според
краткото описание в поле ІІ.1.5) на обявлението също се възлага изготвяне на
технически проект.
РАЗДЕЛ VIӀӀ
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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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