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ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК ГР. СОФИЯ
Уважаеми, г-н Киров,
предоставяме Ви Становище от АГФ, разработено от членовете на „работната група“ и
одобрено на Заседание на Управителния съвет и Контролния съвет на АГФ на 05.02.2018 г.

СТАНОВИЩЕ
относно условията на възлагане на обществени поръчки от АГКК
По отношение на:
„Критериите за възлагане на обществени поръчки“ приемаме и изцяло подкрепяме
използваният досега от АГКК критерий по чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: „оптимално
съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на
разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални
аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“.
„Критерии за подбор /допустимост/“
Важна гаранция за качественото изпълнение на договорите по предмета на
обществената поръчка е залагането на подходящи критерии и минимални изисквания в тях за
подбор на кандидатите. Това ще гарантира, че отговарящите на тези критерии кандидати ще
могат да реализират, в необходимия обем и изискващо се качество, конкретната обществена
поръчка.
Приемаме и подкрепяме използваните досега в обществените поръчки „Критерии за
подбор“, като даваме следната препоръка:
- Да се залагат критерии, гарантиращи професионален опит и квалификация, техническа
и кадрова обезпеченост на участника;
- Да се залагат максималните стойности, допустими от ЗОП, за обем от общ и
специфичен оборот;
- Да се завишат бройките на изискващите се специалисти за изпълнение на обявяваните
лотове в обществените поръчки;
- Да се намали, по възможност, обхвата и характера на изискването за „изпълнени
идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка
услуги/дейности“. Трудно определими са доказателствата за „изпълнени дейности по
създаване и възстановяване на геодезическа основа“;
„Критерии за оценка“
Предвидените показатели и относителната им тежест в „Методиката за оценка“ са от
решаващо значение и гаранция за качественото изпълнение на обществената поръчка.
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Приоритет, и то значителен като тежест, да се дава на оценката на техническата оферта,
и по-конкретно на „Методологията и организацията за изпълнение на обществената поръчка“.
Считаме, че подходящите за дейността ни показатели за оценка на техническото
предложение, някои от които (един, два или три) могат да бъдат заложени в „Методиката за
оценка“ са:
- Методологията и организацията за изпълнение на обществената поръчка,
гарантиращи качественото й изпълнение;
- Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката;
- Качество на плана за мобилизация на ресурсите и екипа за изпълнение на поръчката;
- Познаване на приложимите нормативни изисквания и информационни източници за
качествено изпълнение на поръчката;
Това са основните показатели, които трябва да се обосноват с конкретни подпоказатели,
които да дадат основание за оценяването. Именно конкретиката на подпоказателите ще
осигури обективността на методиката за оценка.
Определено считаме, че ще е добре, дори наложително, в подпоказателте на който и
основен показател да се избере, да се включат и оценяват като предимство:
- наличието на собствен персонал от специалисти пред наетите такива;
- наличието на собствено техническо оборудване пред наетото такова;
Считаме, че е удачно всеки участник да може да оферира своя цена за изработване на
1бр. проект за изменение на ККР, вместо да се използва формираната в момента стойност,
(неизвестно за нас как 33.33 лв./бр. проект, но за не повече от 80 бр.), като бъде зададена
реална минимална цена за един проект.
Предлаганата документация: „Договор“ и „Поименен списък“.
В предлагания „Поименен списък“ процентната стойност на етапа (от общата цена за
обекта) да се съобрази с обема работа на този етап. (Несправедливо е Етап: „Изработване на
КККР“ да е 15%, а Етап: „Отстраняване на възраженията“ – 30% от цената на обекта, в една от
възложените обществени поръчки).
При необходимост и желание от страна на АГКК сме готови да изпратим представител (юрист
или неангажиран с участие в ОП) за обосноваване на изразеното становище.

05.02.2018г.
гр. София

Председател на АГФ:
/инж. Николай Киров/

