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Рег. № M - 22 

 

Дата: 16.08.2016 г.  

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

от осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

Възложител: 
Югозападен университет /ЮЗУ/ "Неофит 

Рилски" - Благоевград 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
 00285-2016-0003 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

“Доставка на хранителни продукти и напитки за 

нуждите на студентските столове и Университетски 

Център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 40 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
773 000 

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: 22.07.2016 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 22.07.2016 

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: 24.08.2016 

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

 решението за откриване на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337363738
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 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В публикуваното на профила на купувача решение за откриване на 

процедурата липсва подписът на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 

8 ЗОП подписът на лицето, издало акта е задължителна част от съдържанието 

на решението. При заличаване на информация, защитена със закон, на мястото 

на заличената информация се посочва основанието за заличаване (чл. 42, ал. 5 

ЗОП). 
 

Обявление за поръчка 

1. Решението за откриване, обявлението, както и документацията за  

поръчката са публикувани в деня на изпращането им към РОП – 20.07.2016 г. 

Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен  достъп до 

документацията от датата на публикуване на обявлението в “Официален 

вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС), а  съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП 

решението за откриване и обявлението за поръчката се публикуват на профила 

на купувача в деня на публикуването им в РОП. В случая всички документи са 

публикувани на 20.07.2016 г., вместо на 22.07.2016 г. 

2. В поле II.2.4) е посочено, че доставките ще се извършват „съгласно 

прогнозните стойности и при условията на документацията за участие“.  

Следва да се има предвид, че основните условия за доставка следва да намерят 

място в обявлението за обществената поръчка. 

3. В поле II.2.7) за всяка от обособените позиции е записано 

„продължителност в месеци: 12“. В допълнение е отбелязано, че поръчката 

подлежи на подновяване „През период от 12 месеца“. Не става ясно колко 

подновявания са предвидени. Съгласно чл. 113, ал. 1 ЗОП договорите за 

обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се 

сключват за срок, който не може да надвишава 5 години. По изключение 

възложителят може да сключи договор за по-дълъг срок, но следва да посочи 

мотивите за това в решението за откриване (чл. 113, ал. 2, ЗОП). Когато 

възложителят предвижда повторения, те се включват в прогнозната стойност 

на поръчката, като отделно стойността на повторенията се посочва и като 

допълнителна информация (чл. 6, ал. 1 и 2 ППЗОП във връзка с чл. 21, ал. 1 

ЗОП). 

4. В поле III.1.3) се изисква участникът да разполага със „собствени или 

наети“ транспортни средства. Изискването не отчита възможността по чл. 65, 

ал. 1 ЗОП, според която участниците могат да се позоват на капацитета на 
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трети лица.  

5. Не е конкретизирано какъв брой технически средства възложителят ще 

приеме за достатъчен. Така формулирано от изискването не става ясно дали  

участник, който разполага с две транспортни средства, ще е равностоен на 

участник с пет транспортни средства.  Възложителят следва да посочи 

минимално ниво на изискването за транспортни средства (специализирани и 

неспециализирани)  с цел поставяне на еднакви за всички участници условия 

за подбор. Освен това от полето не става ясно с какъв документ се доказва 

изискването за разполагане с неспециализирани транспортни средства 

съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП. 

 

Техническа спецификация 

1. В техническите спецификации за повечето обособени позиции е 

допуснато посочване на стандарт, без да са добавени думите „или 

еквивалентно/и“ съгласно чл. 48, ал/ 2 ЗОП.  

2. За много от обособените позиции в техническата спецификация е 

допуснато конкретна търговска марка да се ползва като стандарт, напр. 

изисква се „инстантна супа – еквивалент на MAGGI”, „млечен десерт, 

еквивалент на Данонино“, „натурален сок, еквивалент на натурален сок 

„ББББ“, ‚натурален сок, еквивалент на „Куинс“, „натурален сок, еквивалент на 

„Капи“ и др. Избраният подход за определяне на техническите спецификации 

не съответства на изброените в чл. 48, ал. 1 ЗОП начини. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

 

 


