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Рег. № М - 33 

 

Дата:02.09.2016 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: Столична община 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00087-2016-0086  

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Доставка на широколистна, иглолистна дървесна 

растителност и храсти, необходими за територията 

на зелената система на Столична община за периода 

2016 2019г. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 31.12.2019 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 120 000 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: 11.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 11.08.2016 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: 13.09.2016 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 
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 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 

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

197, ал.1 от ЗОП. В разглежданото поле следва да се укаже в какви срокове 

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

каквато е настоящата. Доколкото срокът за получаване на оферти не е 

съкратен, коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Констатацията е 

валидна и по отношение на поле VI.4.3) на обявлението за обществена 

поръчка. 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле ІІІ.1.3) се изисква всеки участник да има изпълнена минимум 

една доставка, еднаква или сходна с предмета обществената поръчка. Липсва 

информация, която да уточнява какво е разбирането на възложителя за 

доставка, сходна с предмета на обществената поръчка. 

2. В поле VI.3), т. 2 е определен размер на гаранцията за изпълнение като 

процент от прогнозната стойност на обществената поръчка. Съгласно чл. 111, 

ал. 2 ЗОП гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора не може да 

надвишава 5 на сто от стойността му. Избраният от възложителя подход може 

да доведе до нарушение на чл. 111, ал. 2 ЗОП, ако договорът се сключи на 

цена, по-ниска от прогнозната стойност на поръчката. 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 


