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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: 
00081-2018-0056 

Възложител: Община Варна 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Закупуване на оборудване във връзка с изпълнение 

на проект Модернизация и реконструкция на 

рибарско пристанище „Карантината“, местност 

„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна 

със седем обособени позиции“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 7 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 740 261,29 

Финансиране: 
 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631363037
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 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: 25.09.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 25.09.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
09.10.2018 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 19.11.2018 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 (когато е налична); 

 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 поръчката, е „извън 

списъка“ по чл. 229а, ал. 2 ЗОП. Поради изложеното, проверката на 

техническата спецификация е извършена от експерти на АОП. 

 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

С разглежданата процедура се възлагат различни видове доставки. 

Независимо, че според поле ІІ.1.4) всички те са предназначени за модернизация 

и реконструкция на пристанището за рибарски лодки и обработката на риба, 

трудно e да се намери систематична връзка между отделните обособени позиции  

(напр. пристанищен кран, хладилни камери, обзавеждане на сгради, кофи за 
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смет, компютърно оборудване и др.). Следва да се има предвид, че 

законосъобразното прилагане на ЗОП не изисква механично групиране в една 

процедура на разнородни дейности, които представляват интерес за различни 

групи икономически оператори (заинтересовани лица). Необходимо е да се 

обединяват дейности, които са сходни, идентични или имат систематична 

връзка (вж. чл. 27 ППЗОП и § 2, т. 29 ДР ЗОП), като не е достатъчно възлагането 

или финансирането да са по един и същи проект. С оглед на посоченото 

възложителят следва да разполага с доказателства, че с избрания подход не се 

нарушават принципите на ЗОП.  

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3), т. 2, е записано, че „участникът следва да разполага с лица 

– ръководен състав, които ще отговарят да изпълнението на поръчката с 

определена професионална компетентност за това“. Във втората част на полето, 

като необходим минимум на ръководния състав, са посочени „Ръководител на 

екипа“, „Експерт Монтаж/инсталация на съответните стоки/артикули“ и 

„Експерт Координатор и логистика“. В обявлението не е отбелязано 

минималното изискване за допустимост по зададения критерий за подбор, 

доколкото не се съдържат данни за професионалната компетентност на лицата 

от ръководния състав (образование, специалност, опит и т.н.), при наличието на 

които се приема, че участникът отговаря на поставеното условие (вж. чл. 59, ал. 

5, изр. 2  и чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП). 

 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В документацията за участие (стр. 34), възложителят е отбелязал, че ще 

отстранява от участие в процедурата „участник, който няма право да участва в 

обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са 

налице условията по чл. 4 от закона“. Посоченото основание за отстраняване 

липсва сред изброените в поле ІІІ.2.2) на обявлението за поръчка (вж. 

Приложение № 4, Част „Б“, т. 11, б. „в” ЗОП). 

 

 

ІІI.2) Обявление за изменение или допълнителна информация 

 

Констатации и препоръки:  

В поле І.1) на обявлението за поръчка, в „Държава“ е записано „BG“, 

докато в обявлението за изменения или за допълнителна информация е 

отбелязана държава „Боствана“. 
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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 

 

 

 

 
 


