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Изх. № М - 145 

 

Дата: 13.11.2017 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 Карлово 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00072-2017-0014 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Приготвяне и предоставяне на топла храна за 

потребителите на услуга „Предоставяне на топъл 

обяд“ в рамките на проект на Община Карлово 

„Осигуряване на топъл обяд в община Карлово“, 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане“  

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 31.12.2019 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
808 223.68 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на  Най-ниска цена 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530373531
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поръчката:  Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 18.10.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 18.10.2017 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: 20.11.2017 г. 

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 
 

Описание 

Констатации и препоръки:  

1. В поле ІІ.2.4) е отбелязано, че броят на потребителите на услугата 

„Топъл обяд“ към момента на публикуване на решението за откриване на 

процедурата е 650 лица. Посочено е, че броят на лицата може да бъде увеличен 

вследствие на допълнително подадени заявления, подписан Анекс към Договор 

№ BG05FMOP001-3.002-0199-C01, сключен между Агенцията за социално 

подпомагане и Община Карлово и изменение или допълнение на договора за 

обществена поръчка при условията на чл. 116 ЗОП. 

Заедно с това в поле ІІ.2.11) е отбелязано, че не се предвиждат опции (вж. 

чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5 ППЗОП). 

2. В поле II.2.5) са посочени следните критерии за оценка на офертите: 

технически показател (ТП) – предоставяне на десерт в седмичното меню с 

относителна тежест 30 т. и ценови показател (ЦП) с относителна тежест – 70 т. 

Видно от Методиката за оценка на офертите, ценовият показател се състои от 

два подпоказателя: ЦП1 – предложена от участника цена за един храноден за 

един човек с относителна тежест – 20 т. и ЦП2 – предложена от участника 

стойност за средства за административни разходи с относителна тежест 50 т., 

които не са посочени в обявлението (вж. чл. 70, ал. 6 ЗОП). 
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Технически и професионални възможности  

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3), т. 2 е поставено изискване участникът да разполага най-

малко с двама готвачи и един техник-технолог в хранително-вкусовата 

промишленост, които да притежават „необходимото“ образование и/или 

квалификация в областта на готварството или еквивалентно. Не е посочено 

минимално ниво на образование, поради което остава неясно кога се приема, че 

участникът притежава „необходимото“ образование и отговаря на условието.  

 

 

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.) 

 

 

 

 

 
 

 


