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Изх. № М - 139 

 

Дата:06.11.2017 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 град Добрич 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00383-2017-0035 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

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 град Добрич по обособени позиции. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 20 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
14 276 843.70 

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: 11.10.2017 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 09.10.2017 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна − 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530343632
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 15.11.2017 

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

 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 ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3), т. 3 е поставено изискване „участникът да разполага със 

собствено или наето оборудване / механизация...“. Следва да се има предвид, че 

според текста на чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП е достатъчно участникът само да 

разполага с техническо оборудване, без да е необходимо да го притежава или да 

го е наел за целите на поръчката (вж. чл. 65и чл. 66 ЗОП). 

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации и препоръки: 

По отношение на критериите за подбор, в поле III.1.1) и III.1.2) се съдържа 

забележка, че ако участникът е обединение/консоциум, всяко лице – член на 

обединението/консорциума трябва да разполага със съответния документ или 

регистрация. Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 

ЗОП, изискването се отнася за обединения, които не са юридически лица.  

 

Техническа спецификация 

 

Констатации и препоръки: 

В техническите спецификации са посочени редица стандарти за качество 

(например в таблицата „продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) 

№ 305/2011“), без да е добавено "или еквивалентно/и" съгласно чл. 48, ал. 2 

ЗОП. 

 

Методика за оценка 

 

Констатации и препоръки: 

В методиката, по подпоказател Х1 „Организация и професионална 

компетентност“ към показател „Техническо предложение на участника за 
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изпълнение на поръчката“ (П1) е разработена тристепенна скала за оценка на 

офертите (13, 7 и 3 т.), която е базирана на три обстоятелства – представена 

организационна схема, взаимовръзка между проектирането и строителството и 

разпределение на дейностите и отговорностите. Избран е подход за присъждане 

на точки с намаляващи стойности, като повече точки получава предложение,  

при което са констатирани по-малко липсващи обстоятелства. Според 

указанията в методиката, оферта в която е представена организационната схема, 

но не е показана взаимовръзката между проектирането и строителството и 

липсва разпределение на дейностите и отговорностите, получава 3 т. Такава, 

при която е представена организационната схема и е показана взаимовръзката 

между проектирането и строителството, но липсва разпределение на дейностите 

и отговорностите, получава 7 т. Максималният брой точки – 13, се присъждат на 

оферта, в която и трите обстоятелства са налице. От указанията не става ясно 

как се оценява предложение, в което е представена организационната схема и 

разпределението на дейностите и отговорностите, но не е показана 

взаимовръзката между проектирането и строителството. 

В допълнение от раздел „Предложение за изпълнение на 

строителните/проектните дейности“ и раздел „Организация и професионална 

компетентност“ (стр. 130-132) на техническите спецификации е видно, че 

участникът задължително трябва да представи информация за посочените 

обстоятелства в своята оферта, поради което е спорно доколко наличието им 

води до надграждане на поставените минимални изисквания, респ. е свързано с 

по-високо качество и следва да се оценява по-високо. 

 

РАЗДЕЛ III 

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. 

 

 

 

 

 

                          ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:   

 
 

                                                                                           ГАЛЯ МАНАСИЕВА 
                                                           (Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.) 

 

 


