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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: 
00420-2018-0014 

Възложител: Община Гълъбово 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; 

Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на 

ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска 

администрация гр. Гълъбово и второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
900 000 

Финансиране: 
 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539333035
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 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: 19.07.2018 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 19.07.2018 

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: 22.08.2018 

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: 

В решението за откриване на процедурата възложителят е отбелязал, че 

професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е извън 

списъка по чл. 229а ЗОП. В тази връзка проверката е извършена от експерти на 

АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Условия за участие  

Констатации и препоръки:  

В поле III.2.2) е записано, че възложителят отстранява участник, за когото е 

налице основанието само по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. Същевременно в поле VI.3) 

като основания за незадължително отстраняване са посочени всички 

обстоятелства по чл. 55, ал. 1 – т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП. Липсва и указание 

за коя професия или дейност се прилага чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП. 
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Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3) е посочено условие „участникът да е изпълнил през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, доставки, 

идентични или сходни с предмета на поръчката“. Липсва минимално ниво, 

поради което възложителят следва да приеме за достатъчен опит изпълнението 

на една доставка, независимо от нейния обем.  

 

 

Процедури по обжалване 

Констатации и препоръки:  

В поле VI.4.3) на обявлението, по отношение срока на обжалване е 

направена препратка към чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП. Доколкото настоящата 

процедура е „открита“, коректната препратка в случая е към чл. 197, ал. 1, т. 1 

ЗОП. Констатацията се отнася и за поле VІІ.3) от решението за откриване на 

процедурата. 

 

 

Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), т. 2 от обявлението се изисква „...участникът да разполага 

с минимум една бензиностанция, която се намира на територията на град 

Гълъбово“. Тази информация не съответства на записаното на стр. 1 (последен 

абзац) от техническата спецификация, а именно „участник, който не притежава 

бензиностанция на територията на град Гълъбово няма да бъде допуснат до 

участие в процедурата и офертата му ще бъде отстранена“. Условието за 

притежаване на обекта е в нарушение на ЗОП, тъй като ограничава участието на 

трети лица в процедурата (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП). В допълнение поставянето на 

изискване за конкретно местоположение следва да произтича от обективни 

обстоятелства и да не цели ограничаване на конкуренцията. 

2. В таблицата – „Спецификация на видовете горива и смазочни материали“ 

за позиции № 1, 2, 3 и 25 липсва информация за единица мярка, на базата на 

която участниците да предложат най-ниска цена.  

3. В описанието на номенклатурите от № 5 до № 20 и № 25 са посочени 

конкретни търговски марки на автомобилни масла и добавки (например 

„Кастрол“, „Шел Ултра“ и др.). Доколкото не е указана възможността за 

еквивалент, следва да се има предвид, че изискването е ограничително, ако не 

произтича от обективни обстоятелства, свързани с дейността на възложителя и 

изпълнението на предмета, и ако посочването на визираните продукти 

предопределя изпълнителя на възлагания договор (вж. чл. 48, ал. 1 и чл. 49, ал. 2 

ЗОП). 
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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 

 

 
 


