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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: 
00112-2018-0012 

Възложител: Община Белово 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Обществен превоз на пътници по утвърдени 

транспортни схеми на Община Белово, извършване на 

специализиран превоз на ученици до 16 годишна 

възраст и деца подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка на територията на Община 

Белово и извършване на специализиран превоз за 

дневен център за деца с увреждания по утвърдени 

направления“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

3. Енергийна ефективност (професионален опит в 

извършване на обследване за енергийна ефективност 

и/или сертифициране на сгради, разработване и 

изпълнение на проекти за използване на 

възобновяеми енергийни ресурси и/или прилагане на 

енергийно ефективни мерки) 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633333130
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Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 600 000 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго: субсидии от държавния бюджет,    

собствени средства от общинския бюджет, приходи от 

карти и билети и др. 

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: 10.11.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 12.11.2018 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: 17.12.2018 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: 

Поради отказ на избрания от АОП външен експерт за проверка на 

техническата спецификация и методиката за оценка по реда на Наредбата за 

условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически 

спецификации при възлагане на обществени поръчки, и обстоятелството, че в  

професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка няма 

друг регистриран външен експерт, проверката на същите е извършена от 

експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на 

ЗОП.  
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В решението за откриване е налице противоречива информация относно 

наличието на документация за участие в процедурата. В поле V.1), в което се 

излагат мотиви за избора на процедура, е записано, че с решението за откриване 

се „…одобрява документацията“. Същевременно в поле VІ) като одобрен 

документ е отбелязано само обявлението за оповестяване откриването на 

процедурата.  

 

Обявление за обществена поръчка 
 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

В поле I.3) е посочен адресът на профила на купувача, вместо интернет 

адрес, на който е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен достъп до 

документацията на конкретната обществена поръчка (вж. чл. 42, ал. 2, т. 2 и ал. 3 

ЗОП, във връзка с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и Приложение № 4, Част Б, т. 2 

ЗОП). 

 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

Решението за откриване на процедурата, обявлението за поръчката, както и 

документацията за участие, са качени на профила на купувача в деня на 

изпращането им за публикуване в РОП и в „Официален вестник“ (ОВ) на 

Европейския съюз (ЕС) - 07.11.2018 г. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП 

възложителят е длъжен да публикува документацията за поръчката от датата на 

публикуване на обявлението в ОВ на ЕС, а съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП -

решението и обявлението от датата на публикуването им в РОП. В конкретния 

случай датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС е 10.11.2018 г., а на 

решението и обявлението в РОП - 12.11.2018 г. (вж. Методическо указание на 

АОП с рег. № МУ-8 от 16.10.2018 г., на електронен адрес 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU8_2018.pdf). 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки:  

В поле II 2.7) e предвидена възможност за повторно възлагане на поръчката, 

при спазване разпоредбата на чл. 79, ал. 5 ЗОП.  

Възложителят следва да има предвид, че в този случай в обявлението трябва 

да се опише обемът/количеството на възможните допълнителни услуги и 

условията, при които те ще се възлагат, както и тяхната стойност да е включена и 

посочена при определяне стойността на настоящата поръчка (вж. чл. 79, ал. 1, 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU8_2018.pdf
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т. 10, буква „б“ и „в“ ЗОП и чл. 21, ал. 1 ЗОП). 

 

Условия за участие  

Констатации и препоръки:  

В документацията за участие, раздел III, т. 2.2 са посочени основания за 

отстраняване на участниците по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 ЗОП. Визираната 

информация не се съдържа в обявлението (вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП).  

 

Икономическо и финансово състояние 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.2), т. 1 е поставено условие участникът да е реализирал общ 

оборот от 1 300 000 лв. и специфичен оборот от сходни услуги, в размер на 

минимум 500 000 лв. през последните 3 (три) приключили финансови години, в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността 

си. В полето е посочено как се доказва оборотът от сходни услуги (специфичния 

оборот), но липсва информация относно документите, с които се доказва 

реализираният общ оборот (вж. чл. 62, ал. 1 ЗОП).  

2. В същото поле, т. 2 е поставено условие участникът да е изпълнил 

дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За доказването 

му се изисква списък на сходните услуги, изпълнени през последните пет години, 

с приложени удостоверения за добро изпълнение. Възложителят следва да има 

предвид, че посоченото доказване е относимо за поръчки с обект „строителство“, 

а не за услуги (вж. чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ и чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП). 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3) е поставено изискване участникът да има на територията на 

гр. Белово гаражна и сервизна площадка /собствена или наета/. Формулировката 

на изискването не отчита възможността по чл. 65, ал. 1 ЗОП, според която 

участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица, като това 

отношение не се изчерпва с наемането на активите.  

В допълнение поставеното условие за определено местоположение на 

площадката може да е ограничително, ако не произтича от нормативни 

изисквания или възложителят не разполага с аргументи и доказателства, че лице, 

което може да осигури площадка на различна от посочената територия, не може 

успешно да изпълнява възлаганата услуга с необходимото качество и срок. 

2. В същото поле е посочено, че превозните средства следва да отговарят на 

стандарт „EVRO“, без да е уточнено минимално ниво на екологичност (напр. 

ЕВРО 4 и т.н.).  

3. В поле III.1.3) за преценка на техническите и професионални способности  

на участниците се изисква: организация за извършване на предпътен технически 

преглед на автобусите; медицински преглед на водачите; спазване на утвърдените 

маршрутни разписания и др. От записаното не става ясно защо изискванията са 

отнесени към критериите за подбор, а не към техническите условия на поръчката 

(вж. чл. 63 ЗОП). 
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Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В поле III.2.2) е посочено, че гаранцията за изпълнение на договора се 

представя под формата на застраховка, в размер на 1% от стойността на договора 

без ДДС, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 5, т. 3 ЗОП.  

В случая не е съобразена императивната разпоредба на чл. 111, ал. 5 ЗОП, 

според която гаранцията може да се предостави и под формата на парична сума и 

банкова гаранция. Съгласно чл. 111, ал. 7 ЗОП, участникът, определен за 

изпълнител, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

 

 

Техническа спецификация 

 

Констатации и препоръки: 

В техническата спецификация не са разписани изисквания за осигуряване на 

достъпа на физически лица с увреждания при изпълнение на дейностите, 

включени в предмета на поръчката (вж. чл. 48, ал. 5 ЗОП).  

 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки: 

Видно от методиката за оценка на офертите по показател А - „Концепция за 

изпълнение на поръчката/Организация за изпълнение на поръчката“ при 

изпълнение на минималните условия, се присъждат 40 т., а при наличието на 3 

или 4 надграждащи обстоятелства се присъждат съответно 60 т. и 80 т. 

Видно от посоченото, за присъждането на по-голям брой точки е достатъчно 

представянето на определена информация и описания. Доколкото избраният 

подход не изследва разликите в предложените организационни аспекти, мерки за 

контрол, график и т.н., възложителят следва да може да докаже, че той дава 

възможност да се отличи по-високото качество и нивото на изпълнение в 

различните оферти (вж. чл. 70, ал. 4, 5 и 7 ЗОП). 

Посочено е, че възложителят е идентифицирал определени рискове и ще 

оцени предложените мерки от участниците за редуциране на негативното им 

въздействие. В методиката не се съдържат потенциални рискове за изпълнението 

на поръчката, определени от възложителя. 

Според указанията в методиката, част от оценяваните елементи на 

концепцията са: година на производство и ниво на екологичност на 

автобусите/бусовете, наличието на обслужваща инфраструктура и сервиз на 

територията на град Белово и др. Същевременно същите са посочени в поле 

III.1.3) на обявлението като критерий за подбор (вж. чл. 70, ал. 12 ЗОП).   
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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 

 

 

 
 

 

 

 

 


