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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 
 

Уникален номер на процедурата 

в РОП с линк: 
00072-2019-0006 

Възложител: Община Карлово 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Предоставяне на услуги по поддържане на чистота, 

зимно почистване за нуждите на Община Карлово и 

поддържа, експлоатация и мониторинг на регионално 

депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

59. Екология 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
10 000 000.00 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на  Най-ниска цена 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636333331
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поръчката:  Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 20.02.2019 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 19.02.2019 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: 22.03.2019 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

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

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка (когато е налична); 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация е извършена от външен 

експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

Проверката на техническата спецификация е извършена от експерти на 

АОП, тъй като в хода на контрола, преди определянето на външен експерт, 

наредбата по чл. 229а ЗОП е отменена. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Описание  

Констатации и препоръки:  

В поле ІІ.2.4) не се съдържа информация за обема на възлаганите услуги. 

(вж. Приложение № 4, част Б, т. 7 ЗОП). 

 

Условия за участие  

Констатации и препоръки:  

В т. 2 на поле VI.3) е посочено, че „възложителят отстранява от процедурата 

участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по 

чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата“. Основанието за 

отстраняване на участника по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП е свързано с лишаването му 

от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
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законодателството на държавата, в която е извършено деянието. Такава професия 

или дейност не е посочена в обявлението. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В т. 1 от поле III.1.3) е поставено условие „...участникът да има изпълнени 

минимум 3 (три) услуги през последните три години...с предмет и обем 

идентични или сходни с тези на обществената поръчка“. Допълнително е 

уточнено, че под идентичен или сходен обем се приема общ обем не по-малък от 

10 000 тона. Доколкото в поле II.2.4) липсват данни за обема на поръчката, от 

коментираната информация не може да се установи дали посоченото минимално 

ниво е пропорционално на възлаганото. В допълнение, по отношение условието 

за минимум три изпълнени услуги, възложителят следва да разполага с 

аргументи, че реализирането на една дейност, идентична или сходна с предмета и 

обема на поръчката, не е достатъчен опит за изпълнителя на договора (вж. чл. 59, 

ал. 2 ЗОП).  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
 

 


