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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: 
00580-2018-0025 

Възложител: Община Самоков 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
Приготвяне и доставка на храна за столово хранене на 

територията на община Самоков 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

36. Социални дейности, Социален мениджмънт, 

Управление и контрол на условията на труд и 

социално предприемачество 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 238 237 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена 

 Ниво на разходите 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539373231
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 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 31.07.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 30.07.2018 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: 10.09.2018 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 (когато е налична); 

 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: 

За проверка на техническата спецификация и методиката е избран външен 

експерт по реда на наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП. При преглед на 

становището, получено от външния експерт, са констатирани противоречия и 

нередности, с оглед на което методиката и техническата спецификация са 

проверени от експерти на АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

Видно от описанието на поръчката в поле II.2.4), предметът на възлаганата 

услуга попада в Приложение № 2 към ЗОП (Списък на социалните услуги и 

други специфични услуги). Макар че избраният от възложителя CPV код 

55500000 – „Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна“ 

не попада в коментираното приложение, съгласно чл. 3 ППЗОП, водещо е 

описанието на пръчката. Съгласно чл. 35, ал. 2 ЗОП образецът на обявление, 

приложим при оповестяване откриването на такива услуги е „Социални и други 

специфични услуги – обществени поръчки“, наличен в Редактора на форми 

(стандартен формуляр 21, Приложение № 18 към Регламент за изпълнение 

2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г.). 
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Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

1. В поле I.3) е посочен електронен адрес, който не води директно до 

самостоятелната преписка на възлаганата поръчка, а до профила на купувача, 

където се съдържат всички преписки на възложителя (вж. чл. 32, ал. 1 ЗОП). 

2. Решението и обявлението за откриване на поръчката са публикувани в 

профила на купувача на 31.07.2018 г. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП 

възложителят публикува коментираните документи в деня на публикуването им 

в РОП, който в случая е 30.07.2018 г. 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки:  

В поле II.2.4) е повторена информацията от поле II.1.4) като са посочени 

обектите, за които е предназначена услугата по приготвяне и доставяне на 

храна, без да са предоставени данни за количество. Посочването им е 

необходимо, за да могат заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по 

възможностите им (вж. Приложение № 4, Раздел II, Част „Б”, т. 7 ЗОП). 

 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

Констатации и препоръки:  

В „Основания за задължително отстраняване“, стр. 49 от документацията, 

възложителят е посочил конкретно основанията за отстраняване по чл. 54 ЗОП. 

Следва да се имат предвид промените в ЗОП (обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.). 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), т. 2.3. се изисква сертификат BS OHSAS 18001. 

Съгласно ЗОП, за доказване на техническите и професионални способности на 

участниците могат да се изискват сертификати за управление на качеството и за 

опазване на околната среда. Стандартът BS OHSAS 18001 е свързан с 

управление на здравето и безопасността при работа, т.е. аспекти, за които в 

страната има приложима нормативна уредба. В допълнение, коментираният 

стандарт не е сред посочените в чл. 63, ал. 1 ЗОП (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП). 

2. В поле III.1.3), т. 2.5. се изследва опитът на участниците като се изисква 

да са изпълнили една дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на 

настоящата поръчка. Доколкото не са изложени количествени данни в поле 

II.2.4), изискването е неясно. В тази връзка следва да се приеме за достатъчен 

опит изпълнението на една дейност със сходен предмет, независимо от нейния 

обем. 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

На стр. 60 от документацията ,в частта „Гаранции“, възложителят е 

поставил изискване за предоставяне на гаранция за обезпечаване изпълнението 
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на договора в размер на 2% от стойността му. Информация за нея не се съдържа 

в обявлението. Съгласно чл. 111, ал. 4 ЗОП предвидените гаранции и техният 

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

процедурата. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

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. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:   
 

           ГАЛЯ МАНАСИЕВА  

                  (Определен със Заповед № РД-52/22.08.2018 г.) 

 

 
 

 


