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Изх. № М - 36 

 

Дата:03.04.2017 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: Кмет на Столична община 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00087-2017-0026 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Осигуряване на техническа помощ и съдействие на 

Столична община и ОП СПТО за укрепване на 

капацитета за управление на дейностите и 

експлоатация на съоръженията за третиране на 

отпадъци“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
5 000 000 

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: 07.03.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 07.03.2017 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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433383231
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 06.04.2017 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 ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІ.1) Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

1. В поле I.1) при изписване на пощенския адрес е допусната техническа 

грешка в посочването на държавата. 

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

процедурата (PDF формат) липсва подписът на лицето, издало акта. Съгласно 

чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП решението за откриване трябва да съдържа подпис на 

лицето, което го е издало. Когато се заличава информация, защитена със закон, 

на мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване 

(вж. чл. 42, ал. 5 ЗОП). 

 

ІІ.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки:  

1. Видно от поле ІІ.2.5), показател № 1 „Техническо предложение“ включва 

два подпоказателя: А - „Подход и методика“ и Б - „Професионална 

компетентност на ключовите експерти“. Липсва информация за относителната 

им тежест (вж. чл. 70, ал. 6 ЗОП).  

2. В поле  II.2.7) е отбелязано, че продължителността на поръчката е 36 

месеца. В поле II.2.11) e записано, че договорът е със срок 24 месеца, с опция за 

удължаване на срока с допълнителни 12 месеца, като е пояснено, че в 

прогнозната стойност на поръчката е включена стойността за предвидената 

опция. Съгласно чл. 5, ал. 2 ППЗОП обемът и стойността на опциите се 

посочват като допълнителна информация. 

 

ІІ.4) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

В т. 4.2.10. е поставено изискване разработването на интегрирана система 

за управление на качеството, опазване на околната среда, икономия на енергия и 

безопасни условия на труд да съответства с изискванията на международните 

стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и OHSAS 18001. Съгласно чл. 48, 

ал. 2 ЗОП всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или 

технически еталон следва да е допълнено от думите „или еквивалентно“, а 
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според чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато се посочва система за управление на качеството, 

то следва тя да се обозначи чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. да 

включва „EN“). 

 

ІІ.5) Методика 

 

Констатации и препоръки: 

При подпоказател А „Подход и методология“ е спорно доколко чрез 

избрания подход може да се отличи предложение на участник, съдържащо 

преимущества спрямо други предложения, които обаче не са описани подробно 

(вж.  чл. 33, ал. 1 ППЗОП). В указанията възложителят не е дефинирал 

разбирането си за някои изрази, с които е обвързана оценката, например 

„достигане на оптимално качество на предлаганата услуга“, „задълбочено 

познаване на дейността“, „гарантира високо качество на услугата“ и др. 

 

РАЗДЕЛ III 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

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

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 


