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Изх. № М - 22 

 

Дата:30.01.2018 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: Столична община 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00087-2017-0147 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Сключване на Рамково споразумение за изработване 

на подробни устройствени планове, схеми за 

поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни 

елементи и подробни комуникационно-транспортни 

планове” по обособени позиции. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 5 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 100 000 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: 30.12.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 02.01.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532393830
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 14.02.2018 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: 

Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение с 15 

оператора за всяка обособена позиция. 

 

   

  РАЗДЕЛ ІІ 

  Резултати от мониторинга 
  Обявление за обществена поръчка 
 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

1. В поле II.2.5) за всички обособени позиции са посочени показателите за 

оценка на офертите за сключване на рамковото споразумение. Съгласно чл. 82, 

ал. 5 ЗОП възложителят посочва в обявлението и в документацията критерия, 

въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен подбор, а когато е 

приложимо и показателите, и методиката за оценка на офертите. В случая 

същите са указани в документацията, раздел XI „Сключване на договори по 

рамковото споразумение“, но не са изложени в обявлението. 

2. В поле II.2.11) за всички обособени позиции са предвидени опции. 

Записано е, че „при възникване на необходимост от преработка и дoпълнение на 

изработения от изпълнителя проект за план или схема се допуска увеличение на 

стойността за изпълнение на поръчката до 50% от стойността на услугата, 

съгласно сключения договор“. Възложителят следва да има предвид, че 

предвиждането на опции е свързано с посочване на техния обем и стойност като 

допълнителна информация в обявлението, както и включване на стойността им 

в прогнозната стойност на поръчката (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 6, ал. 2 

ППЗОП). В обявлението не е посочено дали цените са включени в прогнозната 

стойност на поръчката. 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки:  

В поле ІІІ.2.2) е записано, че за участниците не следва да са налице 

обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Липсва указание за коя професия или 

дейност се прилага чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

 

 

 

 



 3 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В документацията за участие, в раздел IV „Изисквания към участниците“, 

т. 14 „Условия за допустимост на участниците“ (т. 14.2) е посочено, че 

участниците следва да декларират липсата на основания по чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Възложителят следва 

да има предвид, че Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси е отменен с § 3, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (обн. Д.В., бр. 7/19.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.). 

 

  Методика 

 

Констатации и препоръки: 

В Методиката за оценка на офертите по показателя „Организация за 

изпълнение на поръчката“ (ОП) е разработена четиристепенна скала за оценка. 

Най-малко на брой точки - 40, получава предложение, което осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя. В останалите три 

степени на скалата са посочени обстоятелства, за които се присъждат 

допълнително по 20 точки - разпределение на проектантите за всяка от 

дейностите на изпълнение на конкретния тип план/схема; конкретизиране на 

спецификата на съдържанието на конкретния тип план/схема/карта/задание и 

предложени мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове. 

Доколкото се изисква участникът да има специален екип от ключови експерти, 

към които са поставени определени условия, вкл. за специфичен опит, е спорно 

дали с определените надграждащи условия ще се оцени качеството на 

предлаганото изпълнение. Следва да се има предвид, че избраните показатели 

трябва да са ясно разграничими, да отчитат характеристиките на предложенията 

и да идентифицират качеството на предлаганата услуга (вж. чл. 70, ал. 7, т. 2 от 

ЗОП и чл. 33, ал. 1 ППЗОП). 

 

  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. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

                                                                                 доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 


