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Рег. № М - 29 

 

Дата:25.08.2016 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 Гърмен 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00656-2016-0004 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза 

"Техническа" и упражняване на авторски надзор по 

време на строителството, във връзка с подготовката 

на община Гърмен за кандидатстване по ПРСР 2014-

2020 г.“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Срок за изпълнение: - 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
838 176 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: 03.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 02.08.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337393336
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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: 08.09.2016 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: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

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

процедурата, подписът на лицето, издало акта, е заличен без посочване на 

правното основание за това. Съгласно чл. 42, ал. 5 ЗОП, на мястото на 

заличената информация се посочва основанието за заличаване.  

2. В поле VII.3) относно срока за обжалване е записано: „Съгласно чл. 

196 и следващите от ЗОП“. В разглежданото поле следва да се укаже в какви 

срокове може да се обжалва решението за откриване на „открита” по вид 

процедура по ЗОП, каквато е настоящата. Доколкото срокът за получаване на 

оферти не е съкратен, коректната препратка е 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. В поле I.1) като адрес на профила на купувача и в поле І.3) като 

електронен адрес, на който е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп до документацията, е посочен адрес, който води до основната интернет 

страница на възложителя. В поле I.1) следва да се посочи адрес, който води до 

профила на купувача, а в поле I.3) - адрес, на който е осигурен пряк достъп до 

документацията на конкретната процедура (чл. 42, ал. 2 и 3, във вр. с чл. 32, ал. 

1 и ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 към ЗОП).   

2. Възложителят трябва да публикува документите за конкретната 

поръчка в своя профил на купувача, в обособена електронна преписка, в 

следните срокове: решението и обявлението за откриване на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка - в деня на публикуването им в РОП 

(чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП); цялата документация - от датата на публикуване на 

обявлението  в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) (чл. 32, 

ал. 1, т. 1 ЗОП). В случая всички документи са публикувани в деня на 

изпращането им към РОП - 29.07.2016 г., вместо на 02.08.2016 г. (решението и 

обявлението) и на 03.08.2016 г. (документацията), т.е. по-рано от 

законоустановения срок. 
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3. В поле II.2.7) за всяка от обособените позиции е отбелязана начална 

дата относно продължителността на поръчката, но липсва информация 

относно крайния срок за изпълнение. Въпреки неяснотата относно момента на 

възлагане на авторския надзор, срокът за изпълнение на техническия проект 

следва да е ясно определен. 

4. В поле ІІІ.1.3) се изисква “участникът да е извършил минимум две 

услуги, идентични или сходни с предмета на  обществената поръчка“. 

Същевременно в дефинирането на идентична или сходна дейност не се отчита 

обем. Изискването може да се приеме за ограничително спрямо участник, 

изпълнил една идентична или сходна услуга, но с обем, равен или по-голям от 

обема на обособената позиция. 

5. В  поле ІІІ.1.3)  е поставено изискване за екип за изпълнение на 

поръчката, като за всеки ръководител на екип по обособените позиции се 

изисква определена специалност (напр. строителен инженер със специалност 

“Пътно строителство”) без посочване на еквивалент за чуждестранните лица. 

6. В коментираното поле липсва информация относно документите, с 

които се доказва съответствие с поставените критерии за подбор съгласно чл. 

59, ал. 5 ЗОП. Независимо, че участниците декларират съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, възложителят е длъжен да 

укаже предварително какви документи приема за доказване на критериите за 

подбор при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

7. При проверка на документите, подлежащи на мониторинг от профила 

на купувача се установи, че за обособена позиция № 4, в т.3.4 е поставено 

изискване участникът да има въведена система за управление на качеството 

ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на дейностите по предмета на 

поръчката, а именно „инженерни дейности и технически консултации“. 

Цитираният критерий за подбор, както и документите чрез които се доказва 

изпълнението му не са посочени в обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата, в съответствие с чл. 59, ал. 5 ЗОП. 

8. От профила на купувача се установи, че възложителят е поставил 

изискване за предоставяне на гаранция за изпълнение на договора в размер на 

2% от стойността му без ДДС. В съответствие с чл. 111, ал. 4 ЗОП, 

информацията не е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването 

на процедурата. 
 

Техническа спецификация 

 В техническата спецификация по ОП № 3, част „Конструктивна“ са 

изброени БДС и националните приложения към тях, които следва да се спазват 

при изработване на конструктивния проект. В съответствие с чл. 48, ал. 2 ЗОП 

всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо 

одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗОП следва да е 

допълнено с думите „или еквивалентно/и“. Констатацията важи и за част „Ел. 

инсталации и захранване“, където е посочен БДС EN 12464-1 „Светлина и 

осветление. Осветление на работни места.“  
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Методика за оценка 

 В методиката за оценка на офертите са заложени два показателя – 

„Организация на персонала“ (ПК), и „Предложена цена“, с еднаква тежест 

50%. Водещ елемент в оценката по показател ПК е описанието, пълнотата и 

начинът на представяне на информацията, което е в противоречие с чл. 33, ал. 

1 ППЗОП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


