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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: 
00087-2018-0116 

Възложител: Столична община 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

община по зони обособени в 7 позиции: 

1. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

община – I зона, включваща райони “Витоша“,  

„Лозенец“ и „Триадица“ 

2. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

община – II зона, включваща райони “Овча Купел“, 

„Красно село“, „Красна поляна“ и “Банкя“ 

3. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

община – III зона, включваща райони „Люлин“, 

„Връбница“, „Възраждане“  и „Илинден“  

4. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

община – IV зона, включваща райони „Надежда“, 

„Нови Искър“ и „Сердика“ 

5. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631303839
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община – V зона, включваща райони „Кремиковци“, 

„Подуяне“ и „Оборище“ 

6. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

община – VI зона, включваща райони “Искър“, 

„Слатина“, „Изгрев“ и „Средец“  

7. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и 

пътните съоръжения на територията на Столична 

община – VII зона, включваща райони „Панчарево“, 

„Младост“, „Студентски“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно 

строителство 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 7 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
116 666 666, 69 

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: 07.09.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 07.09.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
21.09.2018 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 10.10.2018 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  
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Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка 

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 областта, 

съответстваща на предмета на поръчката – 10. „Инженерство, профил 

Пътно/транспортно строителство“. 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 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

Обществената поръчка е разделена на седем обособени позиции, като в 

поле II.1.6) на обявлението е отбелязано, че участниците подават оферта само за 

една обособена позиция. Обръщаме внимание, че възложителят следва да 

разполага с аргументи за ограничаване броя на обособените позиции, за които 

може да бъде подавана оферта (вж. Методическо указание на АОП МУ-

7/24.11.2017 г. на електронен адрес 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU7_2017.pdf). 

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки:  

В поле VІ.3), сред изброените национални основания за отстраняване 

липсват обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество (вж. отговор на въпрос № 

12 в рубриката „Въпроси и отговори“, раздел „Законодателство и методология“ 

от страницата на АОП: 

(http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912342&_dad=portal&_sche

ma=PORTAL). 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки: 

Видно от методиката за оценка, показател С - „Технически показатели“ се 

определя въз основа на три подпоказателя: С1 - „Технология и организация на 

изпълнението на строителството“, С2 – “Управление на риска“ и С3 -

“Организация на ръководството на обекта“. По подпоказател С1 – „Технология 

и организация на изпълнението на строителството“, е предвидено оценяване с 

различен брой точки в зависимост от наличието на определен брой 

обстоятелства. Последните са обособени в 4 пункта, като правилата за 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU7_2017.pdf
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оценяване предвиждат различна оценка при наличието на едно, две и четири от 

посочените обстоятелства. Липсват указания относно оценката на оферта, в 

която са предложени три от посочените обстоятелствата. Такава оферта не 

следва да получи 10 т., тъй като за тях се изисква да е „налице всяко едно“ от 

изброените обстоятелства, но не попада и в скалата за 5 т., които се присъждат 

когато са „налице две“ от визираните обстоятелства. 

В допълнение, в методиката е регламентирано оценяване, основано на 

разпределение на използвани от участника ресурси (по подпоказател С1), 

предлагане на ефективни контролни дейности (по подпоказател С2), 

представяне на организационна структура за управление на работите (по 

подпоказател С3) и др. Методиката не отличава разликите в предложенията 

(различно разпределение на ресурсите, предлагане на различни контролни 

дейности и организационна структура и т.н.). С оглед на посоченото, за да се 

счита, че избраният подход измерва качеството на реализация, възложителят 

следва да може да докаже, че предоставянето на определена информация (за 

разпределение, за контрол и т.н.), осигурява по-добро изпълнение на 

възлаганите дейности.  

 

 

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 
 


