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Рег. № М - 26 

 

Дата: 19.08.2016 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 Гоце Делчев 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00098-2016-0007 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Изготвяне на оценка на съответствието, 

осъществяване на строителен надзор и 

инвеститорски контрол на обекти от Националната 

програма за енергийна ефективност на територията 

на гр. Гоце Делчев“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 21 

 Не 

Срок за изпълнение: 92 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
534 768.65 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: 29.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 28.07.2016 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: 31.08.2016 г. 

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

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337373933
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 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: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле V.1) е предоставена информация относно формирането на 

прогнозната стойност на поръчката – 534 768,65 лв. без ДДС, във връзка с 

което е допълнено „Следователно обществената поръчка е на стойност над 

прага по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП“. Препратката е некоректна, 

доколкото буква „а“ от цитираната норма се отнася за строителство и 

прогнозната стойност на поръчката не надхвърля стойността, заложена в нея. 

Тъй като настоящата поръчка е с обект „услуги“, то правилната препратка е 

към чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП. 

2. В поле VII.3) срокът за обжалване е посочен чрез препратка към 

чл. 197, ал. 1 от ЗОП. Разглежданото поле е предназначено за вписване на 

информация относно срока, в който може да се обжалва решението за 

откриване на „открита“ процедура. Коректната препратка е към чл. 197, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП. Констатацията е валидна и по отношение на поле VI.4.3) от 

обявлението за обществена поръчка.   

 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен, 

пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията 

за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в 

„Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В конкретния случай 

обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 29.07.2016 г., а документацията е 

качена в профила на купувача на 28.07.2016 г. 

2. В поле III.1.1) е посочено, че участникът трябва да има право да 

извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и да упражнява 

строителен надзор в Република България или в държава — членка на 

Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. В случая възложителят не е указал 

документите, които приема за доказване на горепосоченото условие, съгласно 

чл. 59, ал. 5 ЗОП. 

3. В поле III.1.2), към изискваните критерии за подбор, в т. 2 е записано 

изискването „Участниците трябва да разполагат с екип за изпълнение на 

поръчката“, което не е относимо към разглежданото поле (вероятно поради 

техническа грешка изискването е посочено в поле III.1.2), вместо в поле 

III.1.3). 
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4. В поле III.1.3) е посочен само един критерий за подбор – относно 

изпълнена сходна дейност, а са поставени минимални изисквания по два 

критерия – за сходна дейност и към екипа за изпълнение на поръчката (виж 

предходната бележка).  

5. В поле III.1.3), т. 2, буква „е“ е посочено, че ключов експерт 7 трябва 

да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол  при строителството на 

най-малко 2 (два) строежа, което не кореспондира с указанието в следващия 

параграф, съгласно което всичките 7 ключови експерти трябва да имат опит „в 

оценката на съответствието на най-малко 1 инвестиционен проект и 

упражняването на строителен надзор на най-малко 1 строеж... “. 

6. В поле VI.3) e посочено, че офертата включва доказателства за поетите 

от подизпълнителите задължения, както и за това, че участникът ще разполага 

с ресурса на третите лица и за поетите от тях задължения. Възложителят 

следва да има предвид, че при подаването на офертата участникът посочва в  

ЕЕДОП информация относно това дали ще ползва подипълнители и/или 

капацитета на трети лица, попълва изискваните за тях данни и прилага към 

офертата си отделен/и ЕЕДОП, попълнен/и от всеки подизпълнител или трето 

лице. Но доказателствата за поетите от подизпълнителите/третите лица 

ангажименти и за съответствието им с критериите за подбор участниците 

представят преди подписването на договора или във всеки друг момент, ако 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата (чл. 67, 

ал. 5 и 6 ЗОП). 

7. В края на поле VI.3 (както и в поле II.1.6) възложителят е посочил, че 

ще възложи на един участник максимум две обособени позиции. По 

отношение на правилата, които ще се прилагат, когато участник е спечелил 

повече от две обособени позиции, е записано, че ще му бъдат възложени двете 

обособени позиции, чиито обекти са с най-голяма РЗП. Очевидно, по 

останалите обособени позиции участникът ще отпадне от класирането, дори да 

е единствен класиран участник.  

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

 

 


