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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: 
01035-2018-0002 

Възложител: 
Национално сдружение на общините на Република 

България 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Предоставяне на консултантски услуги на общините 

и подготовка на съдържанието на 10 наръчника в 

сферата на обществените поръчки, съблюдаване на 

режима на държавните помощи и изпълнение на 

проекти, подкрепени от финансови инструменти“. 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

35. „Опазване на културното наследство“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 31.12.2020 г. 

Прогнозна стойност на 2 033 333,33 лв. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630373439
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поръчката в лв. без ДДС: 

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: 29.08.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 29.08.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
12.09.2018 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 19.10.2018 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; 

 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 списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в посочената 

от възложителя област съответваща на предмета на поръчката – 35. „Опазване 

на културното наследство“. Поради изложеното и на основание чл. 19 от 

Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на 

технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, проверката на 

техническата спецификация и методиката за оценка е извършена от експерти на 

АОП. 

 

 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
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Обявление за обществена поръчка 
 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В раздел III.1) на обявлението възложителят не е посочил документите, 

удостоверяващи съответствие с поставените критерии за подбор (вж. чл. 59, 

ал.  5 ЗОП). Документите се посочват в обявлението, но се представят по реда на 

чл. 67, ал. 5  и ал. 6 ЗОП. 

 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. Критерият за оценка на офертите включва два показателя, ПИ – 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ (максимална стойност 70 т.) и ЦП – 

„Цена“ (максимална стойност 30 т.). Показателят ПИ включва два 

подпоказателя - ПИ1 – „Качество на организацията на персонала, на който е 

възложено изпълнението на поръчката“ (макс. бр. 120 т.) и ПИ2 - 

„Професионална компетентност на персонала“ (макс. бр. 60 т. ). 

По подпоказателя ПИ1 е предвидена скала за оценка, според която 

участниците получават 30 точки за изпълнение на минималните изисквания на 

възложителя. Допълнително точки се дават при наличие на „надграждащи 

обстоятелства“ - разработване на „казус“ за един, два или и трите типа 

консултации, подробно разписани в  т. 2.1.1 – 2.1.3 от техническата 

спецификация (съответно 60 т., 90 т. и 120 т.). От методиката не става ясно 

каква е разликата между предложена от участника организация на персонала, на 

който е възложено изпълнението (оценявано с 30 точки) и предвидена 

организация на работа на екипа, отговорен за изпълнението (дефинирано като 

„казус“ и оценявано съответно с 60, 90 или 120 точки)  

Според скалата за оценка, за присъждането на точките е достатъчно 

предлагане на организация, разработване на „казус“. Тя не прави разлика между 

различните видове организация, сложността на казуса, неговата приложимост и 

т.н. В тази връзка възложителят следва да разполага с аргументи и 

доказателства, че посочването на съответната информация води до по-високо 

качеството на изпълнение на договора. 

2. От т. 2.3 на техническата спецификация става ясно, че при изпълнението 

могат да бъдат включени експерти от други области на дейност извън 

минимално изискуемите (напр. инженери, еколози и др.). Заедно с това в 

„Техническото предложение“ е предвидено посочване на тяхната квалификация 

и броя дейности, в изпълнението на които са участвали и в какво качество. От 

методиката не става ясно дали и как предлагането на допълнителни експерти, 

вкл. с опит в областта на възлаганите консултации, се отразява на оценката. 
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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 

 

 

 

 

 

 
 

 


