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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: 
00226-2018-0036 

Възложител: Община Плевен 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Поддържане на чистотата - метене, миене и 

почистване на улици, тротоари, площадни 

пространства, спирки на обществения транспорт, 

подлези и почистване на отводнителни оттоци на гр. 

Плевен - за I и II район на гр. Плевен. Поръчката е 

разделена на 2 позиции, съответно за двата района 

на гр. Плевен“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
5 800 000 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630393037
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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: 01.09.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 03.09.2018 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: 09.10.2018 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 

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 и на техническата 

спецификация и методиката за оценка е извършена от експерти на АОП и 

обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки:  

В поле ІІ.2.4) на двете обособени позиции е посочена информация за 

естеството на услугата, но липсват данни за прогнозния обем на дейностите, 

включени в обхвата на поръчката. Такива са налични в Приложение № 1 към 

Техническата спецификация (напр. ръчно метене 5 000 дка – 2 пъти седмично, 

автомиене 3 000 дка - 1 път месечно и т.н.). В съответствие с чл. 46, ал. 2 ЗОП и 

Приложение № 4, част Б, т. 7 към ЗОП информацията следва да се съдържа в 

обявлението.  
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Методика 
 

Констатации и препоръки: 

1. На стр. 1 от Методиката за оценка на офертите е посочено, че „точките 

по трите показателя на комплексната оценка ще бъдат присъждани…  по 

следния начин“, след което са разписани указания за оценка по два показателя: 

П1 – „Начин на подобряване на качеството на компонентите на градската среда 

при изпълнение на предмета на поръчката“, с относителна тежест 60% и П2 – 

„Ценови критерий“ - с относителна тежест 40 %. 

2. По показател П1 всяка оферта, в която са предложени „конкретни 

начини за подобряване на качеството на компонентите на градската среда...: 

получава 50 т. От указанията не става ясно кои са компонентите на градската 

среда, какво е разбирането на възложителя за подобряване на тяхното 

качеството, следва ли за всеки един от предложените начини за подобряването 

им да са изпълнени едновременно всички изброени от възложителя екологични 

изисквания. 

3. По същия показател скалата за оценка предвижда даването на повече 

точки 70 т. при представянето на: „…работни инструкции, чрез прилагането на 

които ще се осигури изпълнението…“ и 100 т. при представянето и на  „…план 

за действие, който обхваща цялостното изпълнение…на компонентите на 

градската среда, работни инструкции…“. От формулировката в указанията може 

да се направи извод, че за получаването на допълнителни точки е достатъчно 

само посочване, предлагане и т.н. на съответната информация (работни 

инструкции и план за действие). В тази връзка възложителят следва да може да 

обоснове и докаже, че методиката не се основава на оценяване на пълнотата и 

начина на представяне на информацията, а самото представяне на визираната 

информация осигурява по-високо качество на услугата (вж. чл. 33, ал. 1 

ППЗОП).  

 

 

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 

 

 
 


