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Рег. № M - 11 

 

Дата: 13.07.2016 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 Бургас 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00797-2016-0052 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Бургас 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 17 

 Не 

Срок за изпълнение: 220 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
21 136 766.51 

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: 22.06.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 20.06.2016 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: 25.07.2016 г. 

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

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337303631


 2 

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) на Решението за откриване на процедура е направена 

препратка към чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Полето е предназначено за 

посочване на информация относно срока за обжалване на решението за 

откриване на „открита“ процедура. Коректната препратка в случая е само към 

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението. 

2. В Решението за откриване на процедурата, което е качено в профила 

на купувача в .pdf формат, липсва подпис на лицето, издало акта. Съгласно 

чл. 22, ал. 5, т. 8 от ЗОП решението за откриване трябва да съдържа подпис на 

лицето, което го е издало. Когато се заличава информация, защитена със закон, 

на мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване 

(вж. чл. 42, ал. 5 ЗОП). 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле II.2.4) за всяка обособена позиция е посочен общ текст за 

„основен пакет мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградите 

от всички обособени позиции“. Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗОП обявлението за 

обществена поръчка трябва да съдържа най-малко информацията по 

Приложение № 4. Видно от Приложение № 4, част Б, т. 7 на ЗОП за всяка 

обособена позиция трябва да се посочи обемът на строителство 

(систематизирани и обобщени данни). В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 

46, ал. 2 ЗОП. 

2. В поле III.1.3), т. 3 към изброяването на критериите за подбор е 

посочено, че „Участникът трябва да е сертифициран в областта на 

строителството по стандарт ISO 9001:2008“. Възложителят следва да има 

предвид, че съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато изисква представяне на 

сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти 

за управление на качеството, трябва да посочи системите за управление на 

качеството чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението 

да включва „EN“). 

3. В поле III.1.3), т. 1 към изискваните минимални нива е посочено, че 

участниците трябва да имат опит в проектирането, идентично или сходно с 

предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 

/три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Указано е че под 

проектиране, „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: „Услуги 

по изработване на технически инвестиционни проекти свързани с реализация 
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на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по 

полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за 

въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради, с РЗП (разгъната 

застроена площ): минимум 1500 кв.м /отнася се за всички обособени 

позиции/“. 

Съгласно чл. 59, ал. 2 ЗОП критериите за подбор, които се поставят към 

участниците трябва да са необходими за установяване на възможността им да 

изпълнят поръчката и да са съобразени с предмета, стойността, обема и 

сложността на възлаганите дейности, включително за всяка обособена 

позиция. Доколкото в обявлението липсват количествени данни за възлаганите 

дейности, не може да се прецени дали изискването на цитираната РЗП на 

сградата е обосновано. Освен това, не става ясно дали изискваните 1500 кв. м 

се отнасят за 1 сграда или може да са сума от РЗП на повече сгради. Бележката 

важи и за т. 2 в полето, отнасяща се за изисквания опит в 

строителството/инженеринга. 

4. В поле VI.3), т. 2 възложителят е посочил, че участниците могат да 

подават оферти за една, за няколко или за всички 17 обособени позиции, като е 

поставил ограничение на един участник да се възложи само една обособена 

позиция, „в съответствие с изискванията на НПЕЕМЖС“. По отношение на 

реда за определяне на позицията, която ще му бъде възложена, ако е спечелил 

повече от една, в обявлението е записано, че това ще бъде позицията с най-

висока прогнозна стойност (не с най-висока предложена от участника цена). 

Използваният подход не кореспондира с целта на ЗОП за ефективност при 

разходването на средствата. 

Предвидено е по останалите обособени позиции участникът да отпадне 

от класирането. Следва да се има предвид, че в разглеждания случай, въпреки 

че има подадена оферта и класиран участник, причината да не бъде избран 

изпълнител е изискване на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради. В този смисъл, за обособените позиции, 

които ще бъдат прекратени (единственият класиран ще отпадне от 

класирането), не следва да се пристъпва към процедура на договаряне без 

предварително обявление, тъй като не са налице обстоятелствата по чл. 79, 

ал. 1, т. 1 ЗОП, а следва да се открие нова процедура за възлагане (вж. чл. 110, 

ал. 4 ЗОП). 
 

Техническа спецификация 

В техническата спецификация, на стр. 42 е предоставена информация 

относно финансирането на възлаганите дейности и схемата на плащане. 

Предвидено е авансово плащане, което се извършва след представяне на 

гаранция за цялата му стойност. Предоставена е и информация относно 

освобождаването на гаранцията за аванса. Възложителят следва да има 

предвид, че съгласно чл. 111, ал. 4 ЗОП предвидените гаранции и техният 

процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, а съгласно ал. 3 на същия член, гаранцията, която обезпечава 

авансово предоставените средства, се освобождава до три дни след връщане 

или усвояване на аванса. 
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Методика за оценка 

1. В методиката за оценка на офертите, в таблицата с указания за 

оценяване по показател „Мерки за осигуряване на енергийната ефективност и 

повишаване експлоатационните характеристики на сградата“ (МЕЕ) е 

посочено, че 10, 15 или 20 точки се дават на предложения, в които са 

предвидени съответно 1, 2 или 3 и/или повече „допълнителни мерки…“ 

допустима/и съгласно методическите указания на НПЕЕМЖС и водеща/и до  

постигане на енергиен клас С. Следва да се има предвид, че ако постигането на 

клас на енергопотребление „С“ на сградата е изискване по техническата 

спецификация, тази цел следва да бъде постигната и без допълнителните 

мерки, т.е. и при предложенията, отговарящи на базовия критерий, за който се 

присъждат 5 т.  

От друга страна, оценяването зависи само от „брой“ предложени мерки, 

без да се отчита спецификата им. По този начин еднакво ще се оценят 

предложения, предвиждащи еднакъв брой допълнителните мерки, които може 

значително да се различават по сложност на изпълнение, значимост за 

постигане на целта на програмата и съответно по стойност.  

2. В методиката, буква „Г)“ е записано: „ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ФП) – предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели“. 

Обръщаме внимание, че в приложената формула за изчисляване на оценката 

фигурира единствено цената за изпълнение на обособената позиция/поръчката, 

без ценообразуващи показатели. 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

 

 


