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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: 
00035-2018-0005 

Възложител: Община Костинброд 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от републиканската и общинската 

транспортни схеми, квота Община Костинброд, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

 

14. Инженерство, профил Транспорт 

 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 200 893.76 лв. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631373137
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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: 29.09.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 28.09.2018 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: 08.11.2018 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 (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 областта, 

посочена от възложителя – 14. Инженерство, профил Транспорт. 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. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки:  

В поле II.2.7) е отбелязано, че поръчката подлежи на подновяване, а като 

описание е записано „2023 г.“. Същевременно липсва информация  съгласно чл. 

6 ППЗОП. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), т. 1 е поставено изискване за минал опит. Условието не е 

обвързано с конкретно минимално ниво за допустимост (чл. 59, ал. 5 ЗОП), не е 

заложено и изискване за сходен обем, във връзка с което възложителят следва да 

приеме за достатъчен опит всяка една услуга за извършване на превоз на 

пътници, независимо от обема, в който е реализирана тя. 

2. В поле III.1.3), т. 2 е поставено изискване участникът да разполага с 

ръководен състав с „професионално компетентно лице да ръководи“ съгласно 

чл. 6 от НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 

товари на територията на Република България. За доказването му се изисква 

копие на Удостоверението за професионална компетентност за автомобилен 

превоз на пътници. Да се има предвид, че приложимо доказателство в случая е 

списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП. Освен това, доколкото коментираното 

условие е сред задължителните за лицензиране на дейността по обществен 

превоз на пътници (възложителят е постaвил изискване за лиценз в поле III.1.1), 

е излишно да се поставят и проверяват условия, покрити от лиценза.  

3. В поле III.1.3), т. 4 е поставено изискване за „необходим брой водачи на 

МПС“ и „друг персонал“ за изпълнение на обществената поръчка. Не е посочен 

минималeн брой водачи, достатъчен за изпълнение на услугата, липсва  и 

уточнение относно „друг персонал“, поради което не става ясно кога 

участниците отговарят на условието. Не са посочени и доказателствата, които се 

приемат за изпълнение на изискването. 

4. В т. 5 на полето е поставено изискване „Да води отчетност и справки за 

издаване на превозни документи, указани в документацията“. Условието не е 

сред предвидените в чл. 63, ал. 1 ЗОП. 

 

 

ІІI.2) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

От съдържанието на техническите спецификации не може да се изведе 

заключение, че са спазени разпоредбите на  чл. 48, ал. 5 и 6 ЗОП. 
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ІІI.3) Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. Показател „Цена“ (Ц) се оценява по формула, в която се сумират 

средна цена за маршрутите от републиканската схема и средна цена за линията 

от общинската транспортна схема. Средната цена за линиите от 

републиканската схема се формира като сбор от предложените единични цени 

на билетите по определени маршрути, без да се отчита повторяемостта им. В 

тази връзка не може да се изведе заключение, че с избрания подход ще се избере 

участникът, предложил икономически най-изгодното изпълнение (вж. чл. 70, ал. 

5 ЗОП). 

2. В показател „Качество“ възложителят е определил подпоказател „Опит 

на участника в обществения превоз на пътници по редовни автобусни линии“. 

За наличие на опит се присъждат точки по скала от 1 до 6 в зависимост от броя 

години, през които е извършван обществен превоз (до 1 година - 1 т., от 1 до 2 

години - 2 т., от 2 до 3 години -3 т., от 3 до 5 години - 4 т., от 5 до 10 години - 

5 т., над 10 години - 6 т.). Липса на професионален опит се оценява с 0 т. 

Същевременно в поле ІІІ.1.3) на обявлението е заложено задължително 

изискване за опит при изпълнение на услуги, идентични или сходни с предмета 

на поръчката. Изискването за опит е критерий за подбор, чрез който се 

проверяват възможностите на участниците за изпълнение на договора (вж. чл. 

63, ал. 1 от ЗОП), а  чрез критериите за оценка на офертата – качествата на 

направените от тях предложения. Съгласно чл. 70, ал. 12 от ЗОП възложителите 

нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на 

офертите. В допълнение, от предвидената скала за присъждане на точки (от 

…до) не става ясно колко точки получава например участник с точно 3 години 

опит. Според указанията той може да бъде оценен както с 3, така и с 4 точки. 

Констатацията важи и относно скалата за оценяване възрастта на автобусите, 

скалата при социалните облекчения, както и при намаленията за хора с 

увреждания 

           3. В т. 2.7. на показател „Качество“ е определен подпоказател 

„Оборудване на автобуса за превоз на трудноподвижни лица“, по който се 

оценява с 4 т. наличие на оборудване за превоз на трудно подвижни лица и 0 т. 

при липса на такова оборудване. Цитиран е чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 

15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, според който 

общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете 

по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на 

трудноподвижни лица, при спазване на норматив за относителен дял на тези 

курсове, както следва: за превози по междуселищни линии - 35 % от общия брой 

курсове по линиите от общинската транспортна схема, междуобщинските и 

междуобластните линии от квотата на общината. Доколкото изискването е 

нормативно регламентирано, оферта, която не отговаря на условието, следва да 

се отстранява.  

В методиката са цитирани наредби, без да е посочен конкретен 

нормативен акт.  
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 

 
 

 


