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Рег. № М-18 

 

Дата: 02.08.2016 г. 

 

 
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 

 

Възложител: Община Благоевград 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00109-2016-0017 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на електрическа енергия от 

координатор на стандартна балансираща група 

за нуждите на Община Благоевград” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 495 000 лв. 

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: 02.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 04.07.2016 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: 05.08.2016 г. 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337323436


 2 

Коментари и други бележки: 

 

 
РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 

 

Решение за откриване на процедурата 

Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП възложителят е длъжен да поддържа 

профила на купувача, по начин, от който може да се удостовери датата на 

публикуване на документите в него. При извършената проверка се установи, 

че липсва информация относно датите на публикуване на отделните документи 

в преписката на обществената поръчка. Посочена е една обща дата за цялата 

преписка. 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле ІІ.2.7) е посочено, че поръчката подлежи на подновяване „след 

изтичане на договора за доставка на електроенергия“. Доколкото съгласно чл. 

6, ал. 1 ППЗОП подновяванията включват повторение на дейност при 

възникване на посочени в договора обстоятелства, без да се налага неговото 

изменение, то те не могат да се реализират след изтичане на срока на договора. 

В обявлението не се съдържа допълнителна информация за обема и стойността 

на повторенията (вж. чл. 6, ал. 2 ППЗОП). 

2. В поле VІ.3) е записано, че възложителят ще отстрани участниците, за 

които са налице посочени в обявлението обстоятелства, след което са 

цитирани основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 ЗОП. В текста е 

пропусната т. 4 на чл. 54, ал. 1 ЗОП, задължително основание за отстраняване 

от участие в процедурата. 

3. В същото поле като основание за отстраняване възложителят е 

посочил, че ще отстрани участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 

55, ал. 1, т. 1-4 ЗОП. Доколкото обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП 

предвижда възможност за отстраняване на участник, лишен от правото да 

упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено деянието, във всеки отделен случай е 

необходимо да се уточнява конкретната професия или дейност. 

4. В поле VI.3) възложителят е записал, че участниците могат да ползват 

капацитета на трети лица, като е уточнил, че те трябва да могат да докажат, че 

разполагат с техните ресурси, като представят документи за поетите от третите 

лица задължения. Съгласно чл. 67, ал. 2 ЗОП когато участникът е посочил, че 

ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 

критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. 

5. В поле ІІІ.1.1) е поставено условие участниците да притежават валиден 

лиценз/и за дейността „Търговия с електрическа енергия“, включително за 

дейността „Координатор на стандартна балансираща група”, издадени от 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Посочено е още, че за 

доказване на съответствие с визираното условие участниците представят 

заверено копие на лиценза/ите. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 ЗОП при 

подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за 

подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, с които се доказва 

изпълнение на критериите за подбор следва да се посочат в обявлението (чл. 
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59, ал. 5 ЗОП), но се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. 

Посоченото важи и по отношение на поставените икономически изисквания, 

където е приложен същия подход. 

6. В поле ІІІ.1.3) участниците се изисква да имат успешно изпълнени 

минимум два „договора“ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят може да изисква от 

участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката.  

Условието е неясно, доколкото в обявлението не е уточнено какъв е 

приблизителният обем на поръчката. От него не може да се прецени дали 

поставеното условие не е ограничително и в нарушение на чл. 59, ал. 2 ЗОП, 

както и защо, според възложителя, реализирането на една доставка, сходна с 

предмета и обема на поръчката, не е достатъчен опит за изпълнителя на 

възлагания договор. 

7. При преглед в профила на купувача се установи, че възложителят е 

поставил изискване за предоставяне на гаранция за обезпечаване изпълнението 

на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. 

Непосочването на предвидените гаранции и техния процент в обявлението, с 

което се оповестява откриването на обществената поръчка е в нарушение на 

чл. 111, ал. 4 ЗОП. 

 

Техническа спецификация 

В раздел IV „Техническа спецификация“ от документацията за участие, 

възложителят е предоставил информация относно обектите за доставка на 

електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група и 

прогнозното количество на потребление на електрическа енергия за всеки 

обект в kWh за период от 12 месеца. Съгласно дефиницията за „Техническа 

спецификация“, дадена в § 2, т. 54, б. б) ДР ЗОП тя представлява документ, в 

който се определят изискваните характеристики на продукта, като равнище на 

качество и работни характеристики. Начините за определяне на техническите 

спецификации са уредени в чл. 48, ал. 1 ЗОП. В случая възложителят не е 

спазил разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ЗОП. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

     

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

 


