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Рег. № M - 36 

 

Дата: 12.09.2016 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: Община Плевен 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00226-2016-0025 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на нетна активна електрическа 

енергия, координатор на стандартна 

балансираща група и поемане на разходите за 

небаланси за обекти на Община Плевен” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 975 045 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: 19.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 19.08.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338333534
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 20.09.2016 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 

В поле VII.3) на решението за откриване на процедура е направена 

препратка към чл. 197, ал. 1 ЗОП. Полето е предназначено за посочване на 

информация относно срока за обжалване на решението за откриване на 

„открита“ процедура. Коректната препратка в случая е към чл. 197, ал. 1, т. 1 

от ЗОП. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението.  

 

 

 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП решението за откриване на 

процедурата и обявлението за поръчка следва да се публикуват на профила на 

купувача в деня на публикуването им в РОП. Според чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП 

документацията следва да е налична на профила на купувача от датата на 

публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския 

съюз (ЕС). В случая тези документи са публикувани в РОП и съответно в ОВ 

на ЕС на 19.08.2016 г., а датата на публикуването им в профила на купувача е 

05.08.2016 г., т.е. по-рано от законоустановения срок. 

2. В поле VІ.3) е посочено съдържанието на офертите. Според указанието 

на възложителя, в нея следва да се съдържат както ЕЕДОП, така и други 

декларации (напр. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим). Следва да се има предвид, че националните основания за 

изключване се декларират в раздел Г „Други основания…“ на ЕЕДОП. 

3. В поле III.1.3), т. 2 към изброяването на критериите за подбор е 

посочено, че участникът трябва да притежава сертификат за внедрена система 

за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия”. 

Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато 

изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на 

участника със стандарти за управление на качеството, посочва системите за 
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управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. 

обозначението да включва „EN“). 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 

 


