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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: 
00693-2018-0024 

Възложител: УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ ЕАД 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Транспорт и третиране на болнични отпадъци по 

Закона за управление на отпадъците за дейността на 

„УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 114 560 

Финансиране:  Изцяло от националния бюджет 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631313636
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 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: 11.09.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 11.09.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
25.09.2018 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 17.10.2018 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 . 

Проверката на техническата спецификация е извършена от външен 

експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В решението за откриване на процедурата възложителят е посочил, че 

професионалната област, в която попада предметът на обществената поръчка, е 

„извън списъка“. В тази връзка техническата спецификация е проверена от 

експерти на АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации 

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІV.6), като мотиви за невъзможността за разделяне на предмета на 

поръчката на обособени позиции, възложителят е записал, че „възлагането на 

поръчката не може да бъде разделяно на различни изпълнители“. Обръщаме 

внимание, че посочването на формални мотиви се разглежда като липса на 

такива по същество (вж. решение на ВАС № 2132/2018 г.). Препоръчваме 

допълване. 
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2. В поле VII.3) на решението е направена препратка към чл. 197 от ЗОП. 

Полето е предназначено за посочване на срока за обжалване на решението за 

откриване на конкретната процедура. В случая процедурата е „открита“, т.е. 

срокът за обжалване е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.  

Бележката важи  за поле VI.4.3) на обявлението за поръчка и за поле VІ.2.2) на 

решението за промяна. 

 

 

ІІI.2) Обявление за обществена поръчка 

 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

В поле І.3) е посочен интернет адрес, който не води директно до 

обособена електронна преписка в профила на купувача, където са  публикувани 

документите на конкретната поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, чл. 42, ал. 2, 

т. 2 и ал. 3 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 ЗОП).  

 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки:  

В поле ІІ.2.4) е посочена информация за естеството на услугата, но липсват 

данни за прогнозния обем на дейностите, включени в обхвата на поръчката.  

(вж. Приложение № 4, част Б, т. 7 към ЗОП). 

 

 

Условия за участие  

Констатации и препоръки:  

В поле ІІІ.1.1) се изисква участниците „…да имат на разположение 

инсталация за обезвреждане…“ и „…валиден сертификат BS OHSAS 

18001:2007…“, като се уточнява, че информацията се попълва в част А, раздел 

ІV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП, където се декларира съответствие с 

критериите за годност. Условията са спорни. От една страна, от наличната 

информация не може да се направи извод, че липсата на съответствие с 

визираните изисквания е пречка за изпълнение на услугата. В този смисъл може 

да се изведе заключение, че с тях не се доказват правните възможности 

(годността) на участниците да изпълнят поръчка с такъв предмет, а се изследват 

технически и качествени способности (вж. чл. 60 ЗОП). От друга страна, като 

критерии за проверка на техническите възможности на участниците в ЗОП е 

уредена възможността за изискване на сертификати за качество и околна среда. 

Доколкото BS OHSAS 18001 касае безопасните условия на труд, а в обявлението 

не е посочен нормативен акт, от който произтича поставянето на такова 

изискване, то възложителят следва да разполага с аргументи и доказателства, че 

условието е обосновано. 
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Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3), е поставено изискване, участниците да прилагат системи за 

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна 

система. Същевременно в полето е указано, че участникът определен за 

изпълнител, преди сключване на договора, следва да представи заверено копие 

от валиден сертификат EN ISO 9001:2008 (или еквивалент), с обхват услугите по 

предмета на поръчката.  Възложителят следва да има предвид, че според данни в 

интернет страницата на БИС, посоченият стандарт EN ISO 9001:2008 е отменен 

и заменен от БДС EN ISO 9001:2015 на 25.09.2018 г.  

 

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В документацията на поръчката (раздел III) са предвидени основания за 

отстраняване от участие по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, които не са 

посочени в обявлението за поръчка (вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП). 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

От публикуваните в „Профила на купувача“, документация за участие и 

проект на договор е видно, че възложителят изисква „гаранция за изпълнение в 

размер на 2% от стойността на договора“. Визираната информация не се 

съдържа в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата (вж. 

чл. 111, ал. 4 ЗОП). 

 

 

ІІI.3) Обявление за изменение или допълнителна информация 

 

 

Констатации и препоръки:  

С решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация са внесени промени в условията на обявената поръчка, без да е 

удължен срокът за подаване на оферти. Възложителят следва да може да 

обоснове, че с направените изменения по чл. 100, ал. 1 ЗОП не се налагат 

съществени промени в офертите на участниците. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 
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2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“: 

                   

                                             ГАЛЯ МАНАСИЕВА 

       (Определен със Заповед № РД-58/05.10.2018 г.) 

 

 


