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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 
 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк:  
00258-2018-0012  

 

Възложител: Министерство на околната среда и водите 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Актуализация на НПРД и провеждане на кампании 

за повишаване на подкрепата и разширяване на 

знанията за управление на мрежата Натура 2000 в 

България“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 51 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 010 666.67  лв. 

Финансиране:  Изцяло от националния бюджет 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537383230
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 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: 07.06.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 07.06.2018 г. 

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: 10.07.2018 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 
  РАЗДЕЛ ІІ 

  Проверени документи 
 

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

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка; 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка 

е извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В решението за откриване на процедурата възложителят е посочил, че 

професионалната област, в която попада предметът на обществената поръчка, е 

„извън списъка“. В тази връзка техническата спецификация и методиката за 

оценка на офертите са проверени от експерти на АОП. 

 

 
  РАЗДЕЛ ІІІ 

  Резултати от мониторинга 
 

  Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата по отношение 

срока на обжалване е направена препратка към чл. 197, ал. 1 ЗОП. Доколкото 

процедурата е „открита“ и срокът за получаване на оферти не е съкратен, 

коректната препратка в случая е към чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Констатацията е 

валидна и за поле VI.4.3) на обявлението за обществена поръчка. 
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  Обявление за обществена поръчка 
 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

         1. В поле III.1.3) възложителят е посочил изискване участникът да е 

изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката. Условието за 3 (три) изпълнени дейности може да се счита за 

ограничително, ако възложителят не разполага с аргументи, че една реализирана 

дейност, с предмет и обем, идентични на възлаганите не е достатъчен опит (вж. 

чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП). 

         Условието за изпълнен обем се явява неясно, доколкото в обявлението не 

се съдържа конкретна информация за обема/количеството на възлаганите 

услуги. 

2.  В поле ІІІ.1.3) възложителят е обявил изискване поне една от 

изпълнените от участника идентични или сходни услуги да е реализирана в 

областта на Натура 2000. Възложителят следва да има предвид, че условието е 

ограничително, ако за реализацията на договора е достатъчен опит, придобит 

при същите условия, но извън областта на Натура 2000.  

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В поле VI.3), т. 3 е посочено, че участниците могат за конкретната поръчка 

да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка 

между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности 

и професионалната компетентност. Възложителят следва да има предвид, че 

съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на 

трети лица и по отношение на критериите за икономическото и финансовото 

състояние. 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

 В поле III.2.2) е посочено, че при подписване на договора изпълнителят 

представя и „гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в 

размер на пълната сума на аванса“, но не е посочен размерът на аванса, който 

възложителят предвижда да предостави, като процент от стойността на договора 

(вж. чл. 111, ал. 4 ЗОП). 

 

  Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. За техническия подпоказател КТП2 (предложената от участника 

организация за изпълнение на услугата), оценяването зависи от наличието на 
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три обстоятелства, свързани с описанието на разпределението на работата 

между ключовите експерти по всяка от дейностите/поддейностите 

(обстоятелства Б1 и Б2), от разпределението на работата между ключовите 

експерти и описанието на връзката между експертизата на всеки експерт и 

естеството на дейността, в чието изпълнение той ще участва (обстоятелство Б3). 

Доколкото организацията, разпределението на дейностите между експертите и 

връзката между експертизата им и естеството на изпълняваните от тях задачи е 

логично да произтича от образованието на експертите и областта, в която имат 

опит, възложителят следва да може да аргументира, как с избрания подход за 

оценка се осигурява по-високо качество.  

2. По технически подпоказател КТП3 се оценява предложения от 

участника механизъм за гарантиране на качеството при изпълнение на услугата. 

Доколкото един от поставените от възложителя критерии за подбор е 

участникът да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001, 

възложителят следва да има аргументи, че на оценка се подлагат само 

обстоятелства, надграждащи/разширяващи системата за качество по ISO 9001. 

 

 

  РАЗДЕЛ IV 

  Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

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

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

 

                           ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

  

                                                  ЮЛИАН КАПАНОВ 
                                                     (Определен със Заповед № РД-43/04.07.2018 г.) 

 

 

 

 
 


