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Изх. № М - 103 
 

Дата: 22.08.2017 г. 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

Възложител: Община Козлодуй 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00307-2017-0029 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на хранителни продукти за учебни 

заведения, детски ясли, както и за заведения за 

социални услуги в община Козлодуй за периода 2017 

– 2019 година по обособени позиции 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 6 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
514 137.25 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена 

 Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 26.07.2017 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 26.07.2017 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 31.08.2017 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438313534
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 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІ.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.1) е посочено, че участникът следва да има на разположение 

обект (помещение/склад), регистриран от Областна дирекция по безопасност на 

храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта. Липсват указания по 

отношение на чуждестранните лица. С оглед чл. 60, ал. 1 ЗОП на етап подаване 

на оферти те могат да са вписани в аналогични регистри, съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. При сключване 

на договор избраният за изпълнител трябва да представи документ, с който да 

докаже, че има право да изпълнява дейността в Република България, вкл. че е 

извършил съответната регистрация, ако е необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 

ЗОП). 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки:  

 1. По отношение начина на формиране на цените предложени от 

участниците на стр. 4 от документацията за участие е записано, че „...обща цена 

за изпълнение на поръчката се изчислява като сума от единичните цени, 

намалени със съответния/те предложен/и процент/и отстъпка от базовата 

стойност, определена от бюлетина на „Система за агропазарна информация” 

ЕООД – САПИ“. Доколкото горепосоченият метод на ценообразуване не отчита 

обема на доставките за съответните артикули по обособени позиции, то не може 

да се изведе заключение, че с избрания подход ще се избере участника 

предоставящ икономически най-изгодното ценово предложение.  

2.  При преглед на документацията за обществена поръчка на профила на 

купувача се установи, че  възложителят не е уточнил конкретното месечно 

издание на бюлетина на „Система за агропазарна информация” ЕООД –САПИ“, 

което трябва да бъде приложено при подготовка на офертата. Доколкото 

посоченото е от значение за формиране на ценовите предложения на 

участниците не е ясно дали е осигурена еднаква база за тяхното изготвяне и 

сравнение. 

 

ІІ.4) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

1. За голяма част от продуктите посочени в приложенията към ценовите 

предложения (ценоразпис) по обособени позиции № 1, 2 и 5 са поставени 

изисквания доставките да са в точно определени разфасовки (напр. в 

Приложение № 1 по обособена позиция № 5 е посочена лютеница – 0,540 гр. и 
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др.). Доколкото на пазара са налице множество продукти от същия вид в близки 

по грамаж разфасовки (напр. лютеница – 0,525 гр., лютеница – 0,560 гр.), 

условието може да се разглежда като ограничително, ако поставянето му 

ограничава лоялната конкуренция и възложителят не може да обоснове 

необходимостта от избраните опаковки/грамаж.  

2. За някои от артикулите е посочена информация относно 

характеристиките на съответния продукт (напр. спанак – замразен, капия – 

печена и др.), но за други липсва подобна конкретика (напр. маслини – вакуум, 

без да е уточнено зелени или черни, с костилка или без и др.) (вж. чл. 48, ал. 1, 

т. 1 ЗОП). 

3. В ценоразписа по обособена позиция № 1 на ред 63 от таблицата е 

посочен артикул „степчета“. Доколкото „степ“ е търговската марка на конкретен 

вид разтворим сок, може да се приеме, че е нарушена разпоредбата на чл. 49, ал. 

2 от ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ III 

Допълнителна информация 

 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка 

 

   

 

 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

    ГАЛЯ МАНАСИЕВА 
                                                                      (Определен със Заповед № РД-35/14.08.2017 г.) 

 

 

 


