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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: 
 00081-2018-0075 

Възложител: Община Варна 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Строителство, основен ремонт, реконструкция, 

рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична 

мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на 

техническата инфраструктура за нуждите на община 

Варна“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно 

строителство 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
150 000 000 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632363430
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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: 20.10.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 22.10.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
02.11.2018 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 17.12.2018 г. 

Коментари и други бележки: 

Обществената поръчка обхваща сключването на рамково споразумение с 3 

оператора. 

 

 
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 и методиката за оценка е 

извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В списъка по чл. 229а, ал. 2 ЗОП няма включени външни експерти в областта, 

посочена от възложителя – 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: 

В поле ІІ.2.7) е записана продължителност на рамковото споразумение 48 

месеца. Същевременно с Обявление за изменение и допълнителна информация в 

поле ІІ.2.14) е добавен текст, според който срокът на рамковото споразумение е 

„до 4 години от дата на сключване“, което дава възможност и за по-кратък срок 

(напр. 2 години).    
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Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

Констатации и препоръки:  

В поле ІІІ.1.1) към участниците е поставено условие да имат „..регистрация 

в Централния професионален регистър на строителя съгласно изискванията на 

ЗКС и ЗУТ..“. По-надолу в същото поле е записано, че „участниците следва да 

имат предвид, че обектите изпълнявани на територията  на Община Варна попадат 

в обхвата на: „Втора група: строежи от транспортната инфраструктура”-строежи 

от „Първа категория”. Последният текст е отпаднал с корекции, направени с 

Обявление за изменение и допълнителна информация. В резултат на посоченото 

в окончателното изискване не е конкретизирано за каква група/категория строежи 

следва да се отнася регистрацията (вж. чл. 59, ал. 5, изр. 2 ЗОП).  

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

Поставеното в поле ІІІ.1.3) условие за опит е неясно. В първата част на 

полето е записано, че участникът следва да има опит в изпълнение на минимум 

едно строителство с предмет и „обем, идентично или сходно с предмета на 

обществената поръчка“. Заедно с това, с Обявление за изменение и допълнителна 

информация във втората част на полето - „Изисквано минимално/ни ниво/а“ е 

въведен текст, според който „възложителят не изисква и не се интересува от обема 

на изпълненото строителство“. 

 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. По подпоказател КТП1 „Предлаган подход за качествено изпълнение на 

поръчката“ е предвидена скала за оценка, според която на офертите се присъждат 

5 точки, ако отговорят на минималните изисквания на възложителя, а 

допълнителни точки се дават при наличието на надграждащи елементи: 1) 

подробно описание на базовите мерки за осигуряване на качество (10 т.) и 2) 

предлагане на други мерки извън базовите (20 т.). Доколкото методиката за оценка 

не изследва броя на предложените мерки и различния им ефект върху 

строителството, възложителят следва да разполага с аргументи, че по-подробното 

описание, респ. самото предлагане на оферираните мерки осигурява по-високо 

качество на изпълнение на възлаганите дейности. Бележката е относима и към 

другите подпоказатели. 

2. Като „надграждащи“ елементи, водещи до по-висока оценка, в методиката 

са посочени характеристики, които са посочени от възложителя като 

задължителни. Напр.: В т. 3 на „Минималните изисквания към Техническо 

предложение на участника за изпълнение на поръчката“ (стр. 18 от методиката), 

като част от минималните изисквания, е записано, че „линейният график следва 

да представя критичния път и критичните взаимовръзки* при изпълнението в 

съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя“. 

Същевременно представянето на линеен график с критичен път/критични 
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взаимовръзки е основание за присъждане на допълнителни точки (10 т./20 т.) по 

подпоказател КТП2. 

3. Оценката по показател П2 -„Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“ се определя въз основа на подпоказателите К1, К2, К3, К4, К5, К6 и 

К7. При означаването на показатели К4, К5 е допусната техническа грешка. В 

указанията подпоказател К4 е означен като „Максимални допълнителни разходи 

върху труд“, а във формулата за изчисляването му - като “Максимални доставно-

складови разходи”. Подпоказател К5 в текста е означен като “Максимални 

допълнителни разходи върху труд”, а във формулата - като „Максимални доставно 

– складови разходи“.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

                              ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

                                                                                                ГАЛЯ МАНАСИЕВА  
                                                                   (Определен със Заповед № РД-67/19.11.2018 г.) 

 

 

 


