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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: 
00797-2018-0045 

Възложител: Община Бургас 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, 

експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за 

отпадъци и улични кошчета; Почистване и 

поддържане на чистотата на места за обществено 

ползване на територията на Община Бургас; Зимно 

поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, 

площади и други места за обществено ползване на 

територията на град Бургас” 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
65 250 000 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632323333
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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: 13.10.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 12.10.2018 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: 27.11.2018 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  

 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 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 и методиката за оценка е извършена от експерти на АОП. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле VII.3), т. 1 на решението е представена информация за крайния срок 

за подаване на жалба срещу решението за откриване на процедура, но е посочена 
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и допълнителна, която не е относима към разглежданото поле (обжалване на 

решения за определяне на изпълнител и прекратяване на процедурата).  

Бележката е валидна и за поле VI.4.3) на обявлението. 

 

 

Обявление за обществена поръчка 

 

 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

1. С разглежданата процедура се възлагат дейности с различен характер, с 

различно естество и за изпълнението на които се изисква различно специално 

техническо оборудване. С оглед на това, може да се предположи, че включените 

в предмета услуги могат да бъдат извършвани самостоятелно и независимо едни 

от други, респ. да бъдат възлагани на различни изпълнители. Следва да се има 

предвид, че законосъобразното прилагане на ЗОП не позволява механично 

обединяване в една процедура на разнородни услуги, които представляват интерес 

за различни групи икономически оператори (заинтересовани лица) (вж. чл. 27 

ППЗОП).  В тази връзка възложителят следва да разполага с доказателства, че с 

избрания подход не се нарушават принципите на ЗОП. 

2. В поле ІІ.2.4) не се съдържа информация за обема на възлаганите услуги 

(напр. прогнозно количество отпадъци, декари/кв.м. площ за 

почистване/обработване, брой контейнери/кошчета/подлези и т.н.) (вж. 

Приложение № 4, част Б, т. 7 ЗОП).  

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3), т. 1 е пояснено, че „под сходен обем на поръчката следва да 

се разбира извършване на дейности:- по събиране и транспортиране на отпадъци 

от контейнери до съоръжение за третиране, с обем общо за последните три години, 

не по-малък от 60 000 тона/ годишно..“. Доколкото в поле II.2.4) липсват данни за 

количество/обем на възлаганите дейности, не може да се направи преценка за 

съответствие/пропорционалност с поставеното условие (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП). 

 

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки:  

В поле VІ.3) е записано, че „Срокът за изпълнение на договора може да се 

удължи, ако до 1 (един) месец преди изтичането му, възложителят не е възложил 

обществена поръчка със същия или сходен предмет. Срокът се удължава до 

определянето на изпълнител и сключването на договор за възлагане на услугите 

от предмета на Договора, но с не повече от 6 (шест) месеца“. Доколкото 

предвиденият срок за сключване на договора е 60 месеца (вж. поле ІІ.2.7) на 
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обявлението и чл. 113, ал. 1 ЗОП), с посочената възможност за удължаването му, 

същият се надвишава. Обръщаме внимание, че сключването на договори за срок, 

по-дълъг от 5 години, е възможно само по изключение и при наличие на 

основанията, предвидени в чл. 113, ал. 2 ЗОП.  

 

 

 Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. По всички показатели (от Тп1 до Тп8) оценяването се основава на зададени 

от възложителя конкретни параметри (напр. по Тп1 – осигуряване на 500 м3 

допълнителен обем от съдове за общо ползване над минимално изискуемия; 

осигуряване на 1000 м3 и повече допълнителен обем над минимално изискуемия, 

по Тп3 - честота на извозване на битовите отпадъци от съставни селища и квартали 

6 пъти месечно; честота на извозване 8 пъти и повече месечно и т.н.). От дадените 

указания за формиране на оценка не става ясно как ще се оценява и дали се 

допуска предложение на участник, съдържащо различни от посочените от 

възложителя параметри (напр. по Тп1 - осигуряване на 600,700 и т.н. м3 

допълнителен обем от съдове за общо ползване над минимално изискуемия, по 

Тп3 - извозване на битовите отпадъци от съставни селища и квартали 2, 3 и т.н. 

пъти месечно) (вж. чл. 70, ал. 7 ЗОП).  

2. По отношение на Тп4 -„ Оценка по технически параметър 4“ е налице 

противоречива информация. От таблицата, в която са описани техническите 

параметри и тяхната тежест, се установява, че по Тп4  се оценява честотата на 

извозване на биоотпадъци „от хранит. магазини, пазари и тържища за плодове и 

зеленчуци“. Същевременно  в указанията на стр. 3 от методиката е записано, че: 

- 2 т. по Тп4 получава участник, осигуряващ честота на извозване на биоотпадъци 

„от пазари, тържища, хранит. магазини и др.“ - 3 пъти седмично. От дадената 

формулировка „и др.“ не става ясно извозването на биоотпадъци от какви други 

обекти ще бъде оценявано по този показател; 

- 5 т. по Тп4 получава участник, осигуряващ ежедневно извозване на биоотпадъци 

„от пазари и тържища“. Доколкото в записа не фигурира извозването на 

биоотпадъци от „хранителни магазини“ е налице неяснота същото попада ли в 

скалата за оценка с 5 т. 

 

 

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 
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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 


