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Министерство нв транспор-.а,
информационните технологии и съобщенията

ОДОБРЯВАМ:
Миглена
Павлова
изпълнителен
директор на
АОП

София 1000, ул. “Дякон Игнатий“ Ш тел. 02^409/568; 662; 350

/I
Per.

.......... .................й®

СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование:

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията/МТИТС/ - Старо
наименование - Министерство на
транспорта /МТ/

Вид:

Публичен

Партиден номер в РОП: 42

ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Строителство
Предмет: 1.Извършване на текущо драгиране в определени от
Възложителя ИАППД зони за драгиране в| най-критични участъци
за възстановяване на проектни дълбочини по фарватера според
препоръките на Дунавската комисия в българския участък за
поддържане на река Дунав от ркм 610 (гр. Сомовит) до ркм 374.100
(гр. Силистра), включително транспортиране и депониране на
драгираните маси, обратно в р. Дунав. 2. Драгирането се
класифицира като земни работи - изкопи, изпълнени под вода,
включително разтоварването й на предварително определено от
възложителя депо в реката. 3. Обем на драгиране - общото
количество драгаж е ориентировъчно в размер на 560 000 m земна
маса в плътно състояние за периода на договора. За всяко отделно
възлагане обемът драгирана плътна земна маса се определя чрез
хидрографни измервания и изчисления. 4. Драгажните работи ще се
изпълнят при необходимост за период от три години след преценка
на нуждите за драгиране (идентифицирани след оценка на
направени хидрографни измервания, проследяване на прогнозите
на водните нива, протичащите водни количества, както и
метеорологичните прогнози в по-горните участъци на р. Дунав. 5.
Извършването на драгажните работи започва в 10-дневен срок след
получаването на писмено уведомление от Възложителя И АТТТТД, в
което се посочва определената зона за драгиране и срока за
извършване на драгажните работи в тази зона. Към писменото
уведомление се прилага изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИАЦПД
проект на драгаж, съдържащ обяснителна записка, драгажен план и
схема с място за разтоварване/депониране в река Дунав на
драгираните земни маси. 6. За безопасност в района на
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корабоплаване, в една зона на драгиране, не може да работи повече
от едно драгажно съоръжение. 7. Възможно е едновременно
възлагане на драгажни работи в повече от една зона за драгиране.
Прогнозна стойност: 6800000 BGN

ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП:

00042-2019-0012

Вид на процедурата:

Договаряне без предварително
обявление

Решение за откриване на процедурата:

&numero; РД-1479 от 31.10.2019 г.

СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
Необходимост от повторение на строителството или услугата,
възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при
наличие на следните условия:
първоначалната поръчка е възложена с открита процедура, ограничена
процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог
или партньорство за иновации;
- в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за
повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното
допълнително строителство или услуга и условията, при които те ще се
възлагат;
- общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при
определяне стойността на първоначалната поръчка;
- новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който
е възложена първоначалната поръчка;
- повторното възлагане на строителството или услугата, може да се
приложи не по-късно от три години след сключване на първоначалния
договор.
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е постъпило Решение №
РД-14-79 от 31.10.2019 г. на главния секретар на Министерство на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията
(упълномощен със Заповед № РД-08-406/28.09.2018 г.) за откриване на
процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл.
79, ал. 1, т. 10 от ЗОП.
В поле IV.7) на решението за откриване е записано, че прогнозната
стойност на поръчката е 6 800 000 лв. без ДДС.
Видно от поле V.2) на същия документ лицето, до което се изпраща
поканата за участие в процедурата е „Космос Шипинг“ АД.
В поле V.3) от решението е посочено, че процедурата е свързана с
предходна процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с

https ://www. аор .bg/j c_view.php?id=375475

2.12.2019 г.

Page 3 of 5

Агенция по обществени поръчки - Становище за осъществен контрол

Решение № РД-14-20 от 09.03.2017 г. на възложителя, информация, за
която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под
уникален номер 00042-2017-0004.
В подкрепа на изложените мотиви са представени копия на следните
документи:
1. Споразумение С-5 от 24.02.2017 г. за съвмесно възлагане на
обществна
поръчка
от
Министерството
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“. В документа се посочва, че
министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“, в качеството си на
възложители по чл. 5, ал. 2 от ЗОП, вземат решение за съвмесно
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение .на драгаж за
подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав
от ркм 610 до ркм 374.100“;
2. Решение РД-14-20/09.03.2017 г. на министъра на транспорта,
информационните технологиии и съобщенията, за стартиране на
открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, с предмет:
„Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване
по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100“, с уникален
номер в РОП 00042-2017-0004;
3. Обявление за поръчка РД-14-20/09.03.2017 г. с предмет: „Изпълнение
на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера
на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100“;
4. Договор Д-5/23.02.2018 г. със страни Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“ и „Космос Шипинг“ АД.
Видно от чл. 1, предметът на договора е “Изпълнение на драгаж за
подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав
от ркм 610 до ркм 374.100“. В чл. 2 е записано, че договорът влиза в
сила от датата на подписването му от страните и е със срок на
изпълнение до 36 месеца, считано от датата на подписването му или до
изчерпване на стойността му, което от двете обстоятелства настъпи порано. От чл. 6, ал. 1 става ясно, че стойността на договора е в размер на
6 730 640 лева без ДДС;
5. Споразумение С-7 от 18.09.2019 г. за съвмесно възлагане на
обществна
поръчка
от
Министерството
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“. В документа се посочва, че
министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Проучване и поддържане на река Дунав“, в качеството си на
възложители по чл. 5, ал. 2 от ЗОП, вземат решение за съвмесно
възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без
предварително обявление по чл. 18, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, буква „а“ от
ЗОП, с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за
корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100“;
6. Документация за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на
река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100“, одобрена от министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и
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изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав“;
7. Покана № 10-18-86/31.10.2019 г. за участие в процедура на
договаряне без предварително обявление на основине чл. 79, ал. 1, т. 10
от ЗОП с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията
за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм
374.100“, от министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията до „Космос Шипинг“ АД.
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри
(когато е приложимо):
Извършената справка в РОП установи, че с Решение № РД-14-20 от
09.03.2017 г., възложителят е стартирал „открита” процедура на
основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за
корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100“,
с уникален номер 00042-2017-0004. Прогнозната стойност на поръчката
е 13 600 000 лв. без ДДС. В поле VII.1 на решението за откриване на
процедурата е записано, че възложителят си запазва възможността за
повторение на строителството от същия изпълнител при условията и
реда на чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Уточнява се, че в прогнозната
стойност на поръчката 13 600 000 лв. без ДДС е включена стойността на
предвиденото възможно повторение в размер на 6,800 000 лева без ДДС
и с прогнозен обем на драгиране 560 000 m земна маса в плътно
състояние. На 07.03.2018 г. в РОП е публикуваното Обявлението за
възложена поръчка, от което е видно, че изпълнението на
строителството, обект на процедурата е възложено на „Космос Шипинг“
АД. В Регистъра липсва информация за приключване на договора.
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление
се цели повторение на строителни дейности за подобряване на
условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до
ркм 374.100, за срок от 36 месеца.
Задължително условие за прилагането на 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП е
възлагането на първоначалния договор да е извършено с открита,
ограничена, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог
или партньорство за иновации. В конкретния случай, цитираното
условие се приема за изпълнено. Видно от информацията в РОП, през
2017 г. възложителят е провел „открита” процедура на основание чл. 73,
ал. 1 ЗОП с уникален номер в РОП 00042-2017-0004, която е
приключила със сключване на договор за изпълнение на строителните
дейности. От приложените доказателства се установява, че
възложителят, съвместно с Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав“ и избраното за изпълнител лице - „Космос
Шипинг“ АД са подписали договор Д-5/23.02.2018 г. за изпълнение на
драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на
река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100. Датата на сключване на договора
(23.02.2018 г.) и моментът на възлагане на настоящата поръчка
(31.10.2019 г.), показват, че е изпълнено изискването на чл. 79, ал. 5
ЗОП и повторното строителство се възлага в рамките на 3 години от
сключването на първоначалния договор. От изложената информация
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става ясно, че е спазено и друго от условията по чл. 79, ал. 1, т. 10 ЗОП,
а именно допълнителните дейности да се възлагат повторно на същия
изпълнител.
Прилагане на избраното правно основание изисква в обявлението за
възлагане на първоначалната поръчка да е предвидена възможност за
повторно възлагане, както и обем, респ. количество на допълнителните
услуги и условията, при които те ще се реализират. В тази връзка, от
справката в РОП, се установява, че в Обявлението за поръчка на
„открита” процедура с уникален номер в РОП 00042-2017-0004, е
предвидена опция за повторение на основание чл. 79, ал. 1, т. 10 от ЗОП.
В допълнение предметът на разглежданото договаряне и на
първоначалната поръчка съвпадат - един и същи е и обемът и срокът за
изпълнение на основните и на новите драгажни работи. Следователно се
приема, че е съобразено условието на чл. 79, ал. 1, т. 10 , б. „б” ЗОП като
обемът и условията на повторното възлагане са идентични с тези на
първоначалното.
С оглед на поставеното изискване в чл. 79, ал. 1, т. 10, б. „в” ЗОП, се
установява, че в поле II.2.7) от публикуваното в РОП Обявление за
поръчка от 2017 г. е посочено, че сумата за повторението на услугата в
размер на 6 800 000 лв. без ДДС е включена в общата прогнозна
стойност на поръчката. С оглед на горното може да се счита, че
стойността на допълнителните услуги е включена при определяне на
стойността на първоначалната поръчка в размер на 13 600 000 лв. без
ДДС.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от
ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането
на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на
избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и
процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява
органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).
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