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Рег. № M-13 

 

Дата: 21.07.2016 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: Столична община 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00087-2016-0075 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на широколистна, иглолистна дървесна 

растителност, храсти, цветя, тревен чим и тревни 

смески, необходими за засаждане на територията на 

зелената система на Столична община за 2016 -

2019 г.“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Срок за изпълнение: 31.12.2019 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 240 000 

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: 28.06.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 27.06.2016 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: 28.07.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337313339
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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 II 

Резултати от мониторинга: 

 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) срокът за обжалване е посочен чрез обща препратка към 

чл. 197 ЗОП. В разглежданото поле следва да се укаже в какви срокове може 

да се обжалва решението за откриване на „открита” по вид процедура, каквато 

е настоящата (чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). Доколкото срокът за получаване на 

оферти не е съкратен, коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Същата 

информация се съдържа и в поле VІ.4.3) на обявлението за поръчка. 

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 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. Документацията за участие по обществената поръчка е публикувана в 

профила на купувача на 27.06.2016 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят 

предоставя неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп до документацията за 

участие от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС. Датата на 

публикуване на обявлението в ОВ на ЕС е 28.06.2016 г., т.е. възложителят е 

публикувал документацията в профила на купувача един ден преди 

публикуването на обявлението в ОВ на ЕС, като с това свое действие е 

нарушил разпоредбата на закона. 

2. Възложителят в раздел II.2.4) е посочил естеството на доставката, без 

да е указал количество (обем), за всяка обособена позиция. Съгласно чл. 46, ал. 

2 ЗОП, когато възложителите възлагат обществени поръчки с обособени 

позиции, те задължително определят предмета и обема на всяка позиция. В 

Приложение № 4, Част „Б“, т. 7 ЗОП е посочено, че в обявлението следва да се 

съдържа информация за естество и количество за всяка обособена позиция. 

3. Налице е противоречива информация по отношение на основанията за 

отстраняване. В поле VI.3) възложителят е отбелязал, че за участниците не 

трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 

ЗОП, които са основание за отстраняване на участниците от процедурата. 

Заедно с това, по-долу в същото поле е посочил, че участниците декларират в 
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Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) отсъствието на 

обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1-4 ЗОП, което не кореспондира с 

предходното условие.  

В допълнение, обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП предвижда 

възможност за отстраняване на участник, лишен от правото да упражнява 

определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в 

която е извършено деянието. В обявлението не е посочена конкретна професия 

или дейност, за които се прилага основанието. 

4. Възложителят в техническата си спецификация за обособена позиция 

№ 3 е изискал участниците да притежават сертификат за чистота и кълняемост 

на семената, издаден от ИАСАС. В обявлението за поръчка, не е посочено , че 

участникът трябва да притежава такъв вид сертификат. В тази връзка е 

нарушена разпоредбата на чл. 59, ал. 5 ЗОП, съгласно която, възложителите 

посочват критериите за подбор и документите, чрез които се доказва 

изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

 

Техническа спецификация 

Възложителят в техническата спецификация, „Специфични изисквания 

за обособена позиция № 3 Доставка на тревен чим и тревни смески“, т. 2 

“Тревните смески“ е изискал участникът да притежават сертификат за чистота 

и кълняемост на семената, издаден от ИАСАС, без да са добавени думите „или 

еквивалент“ съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 

 

 


