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Изх. № M - 22 

 

Дата:21.02.2017 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 Варна 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00081-2017-0004 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Приготвяне и доставка на готова храна ежедневно за 

нуждите на Община Варна, социалните услуги в 

общността/специализираните институции за деца и 

възрастни и други второстепенните разпоредители с 

бюджет, включително готова храна без глутен и 

казеин" 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 165 350 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 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432363430
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 27.01.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 26.01.2017 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: 06.03.2017 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. 

Коментари и други бележки: 

Процедурата е за сключване на рамково споразумение с 3 оператора. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В раздел II на решението възложителят е маркирал, че открива процедура 

за възлагане на обществена поръчка. Видно от информацията в поле V.1 и от 

поле IV.1.3) на обявлението процедурата е за сключване на рамково 

споразумение. 

 

Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки:  

1. В поле III.1.1) е поставено изискване към участника да притежава обект 

с удостоверение за регистрация на обект за приготвяне на храна на територията 

на община Варна, а за чуждестранните лица – аналогичен документ съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. Указанието не е 

прецизно и може да се приеме за ограничително, ако възложителят изисква от 

българските участници регистрацията на обекта на територията на община 

Варна да е осигурена към момента на разглеждане на офертата. На този етап на 

процедурата за достатъчно следва да се приеме декларирането, че ще бъде на 

разположение при изпълнението на договора.  

По отношение на условието обектът да е на територията на община Варна, 

като мотив е посочена необходимостта доставяната храна да е с определена 

температура и подмяната на готова храна с установени отклонения да се 

извършва своевременно. Визираният аргумент може да се счита за обоснован, 

само ако лице, което приготвя храна в обект на територия, различна от 

определената, не може да осигури изпълнение при спазване на коментираните 

условия. 
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2. В поле III.2.2) е записано, че „условията за изпълнение на поръчката са 

указани в документацията“. Всички задължителни и специални условия за 

изпълнението на поръчката следва да се съдържат в обявлението. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

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 и следва да се направи от възложителя. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

                МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 


