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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: 
00966-2018-0001 

Възложител: Технически университет /ТУ/ - Варна 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Избор на доставчик на електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група за 

обекти на "ТЕНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА", 

присъединени на средно и ниско напрежение" 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

 

28. Енергетика  

 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 500 000 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538333139
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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: 21.06.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 21.06.2018 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: 30.07.2018 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 

(когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а 

ЗОП 

 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта, 

съответстваща на предмета на поръчката – 28. Енергетика. Поради изложеното 

и на основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на 

обществени поръчки, проверката на техническа спецификация и методиката за 

оценка е извършена от експерти на АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

В поле І.3) е посочен интернет адрес, който не води до обособената 

електронна преписка на процедурата. Осигурен е пряк достъп до нея, но на 

адрес: http://www.tu-

varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2018-&catid=10:-

-15042016-----&Itemid=9.   

http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2018-&catid=10:--15042016-----&Itemid=9
http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2018-&catid=10:--15042016-----&Itemid=9
http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2018-&catid=10:--15042016-----&Itemid=9
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Освен това, за възложителя съществува задължение да публикува 

документите за конкретната поръчка на своя профил на купувача в следните 

срокове: решението и обявлението за откриване на процедурата - в деня на 

публикуването им в РОП (чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП); документацията - от датата 

на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския 

съюз (ЕС) (чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП). В конкретния случай датата на публикуване 

на обявлението в ОВ на ЕС и на решението и обявлението в РОП е 21.06.2018 г., 

а възложителят е публикувал в профила на купувача решението, обявлението и 

документацията на 19.06.2018 г. 

 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

В поле ІІ.2.5) е посочено, че цената не е единственият критерий за 

възлагане. Доколкото от документацията (раздел V „Критерии за оценка на 

офертите“) става ясно, че критерият за възлагане е оптимално съотношение 

качество/цена, правилното попълване на полето изисква да се маркира 

“Критерий за качество“ и „Цена“, като се изпишат всички показатели и 

подпоказатели, заедно с тежестите им (чл. 70, ал. 6 от ЗОП). 

 

Условия за участие  

Констатации и препоръки:  

В документацията, раздел II „Условия за участие в процедурата“, т. 6 са 

посочени основания за отстраняване по чл. 55 ЗОП. Следва да се има предвид, 

че информация за тях не се съдържа в обявлението, както изисква чл. 55, ал. 2 

ЗОП.  

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3) на обявлението са поставени критерии за технически и 

професионални възможности на участника, но липсва информация за 

документите, с които се доказва изпълнението им. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП, 

когато възложителят поставя критерии за подбор, трябва да посочи в 

обявлението и документите, чрез които се доказва изпълнението им в 

хипотезите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В документацията, стр. 17, възложителят е поставил изискване за 

предоставяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 

5% от прогнозната стойност на договора без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 4 ЗОП 

предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението. 
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ІІI.2) Методика 

 

Констатации и препоръки: 

Според методиката за оценка, икономически най-изгодната оферта се 

определя с два показателя - технически (брой членове в балансираща група – Т, 

с тежест 30 точки) и финансов (предлагана цена за един MWh – С, с тежест 70 

точки). По показател Т по-висока оценка получава участник, в чиято 

балансираща група има по-голям брой членове. От указанията не става ясно 

каква е връзката на  Т с предмета на обществената поръчка (вж. чл. 70, ал. 5 

ЗОП) и как броят на членовете на балансиращата група, променлива величина, 

повлиява качеството на изпълнение. В случая, в поле ІІI.2.2) на обявлението е 

записано, че „в качеството си на „координатор на балансираща група“ 

изпълнителят следва да поеме отговорността по балансиране“. В този смисъл 

възложителят следва да може да обоснове вида и тежестта на показателя. Заедно 

с посоченото, следва да се има предвид, че в чл. 61, ал. 1 ЗОП е уреден редът за 

проверка на икономическите възможности на участниците. 

В допълнение, да се има предвид, че е допусната техническа грешка, като 

показател Т в текста е назован „Техническо предложение“, а по-надолу в 

указанията за формиране на комплексната оценка, същият е обозначен като Т 

„Икономическа стабилност на балансиращата група“. 

 

 

 

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. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 


