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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: 
00774-2019-0005 

Възложител: Община Стара Загора 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Предоставяне на услуги по предварително третиране 

на смесени битови отпадъци, генерирани на 

територията на Община Стара Загора, включващо 

сепариране и транспортиране на редуцираното 

количество битови отпадъци за депониране“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

Извън списъка 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
6 264 000 лв. 

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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635383937
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поръчката:  Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 07.02.2019 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 07.02.2019 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 

 

20.02.2019 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 11.03.2019 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; 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация. 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка е 

извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В решението за откриване на процедурата е посочено, че предметът на 

поръчката попада в професионална област, която е извън списъка по чл. 229а от 

ЗОП. С оглед изложеното, проверката на техническата спецификация и 

методиката за оценка е извършена от експерти на АОП. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле IV.6), като мотиви за неразделяне предмета на обособени позиции, 

възложителят е записал, че „разделянето на обществената поръчка на обособени 

позиции не е приложимо“, без да аргументира твърдението си (вж. Решение на 

ВАС № 2132/2018 г.). 

 

Обявление за обществена поръчка 
 

Описание 

Констатации и препоръки:  

В поле II.2.5) е указано, че комплексната оценка се формира от два 
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показателя: ТП – техническо предложение, с тежест 50% и ПЦ – предлагана цена, 

с тежест 50%. Видно от методиката за оценка, показателя ТП се базира на 2 

подпоказателя (подпоказател „А“ - Предлаган подход, план за работа и 

организация, описани в програмата за изпълнение на поръчката – 40 точки и 

подпоказател „Б“ - Управление на риска в програмата за изпълнение на поръчката 

– 60 точки). Визираните подпоказатели не са посочени в обявлението (вж. чл. 70, 

ал. 6 ЗОП). 

 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки:  

В поле VІ.3), като обстоятелства за отстраняване от участие в процедурата 

са посочени основанията по чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 55, ал. 1, 

т. 2 от ЗОП е свързано с лишаването от право за упражняване на определена 

професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е 

извършено деянието. Конкретна професия/дейност не е посочена в обявлението 

(вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП). 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3) се изследва минал опит на участниците. Като минимално 

ниво за реализиран обем от сходни дейности се изисква 150 000 тона общо за 

трите предходни години. Същевременно, видно от поле II.2.4), прогнозният обем 

възлагани дейности по предварително третиране на смесени битови отпадъци за 

една година е около 60 000 тона. Доколкото дейностите от обхвата на поръчката 

се повтарят ежегодно, възложителят следва да има аргументи, че участник, който 

през последните три години общо е реализирал по-малък от изисквания обем, но 

в рамките на една година е изпълнил прогнозният обем за една година, не може 

да е успешен изпълнител на договора (чл. 59, ал. 2 ЗОП). 

2. В т. 4 на поле ІІІ.1.3), „Изисквано минимално/ни ниво/а“ е поставено 

условие, участникът да има внедрена и да прилага система за безопасни условия 

на труд, съгласно EN ISO 45001:2018 и/или OHSAS 18001:2007 или 

еквивалентно/и. Доколкото прилагането на цитираните системи касае 

безопасните условия на труд, а в обявлението не е посочен нормативен акт, от 

който произтича поставянето на такова изискване, то възложителят следва да 

разполага с аргументи и доказателства, че условието е обосновано (вж. чл. 59, ал. 

3 ЗОП). 

 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации и препоръки: 

В поле VI.3) е указано, че участникът, определен за изпълнител, представя 

гаранция за изпълнение в размер на 125 280 лв. Съгласно чл. 111, ал. 2 и 4 ЗОП 

предвидените гаранции се посочват в обявлението, като процент от стойността на 

договора. 
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Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. Подпоказателят А „Предлаган подход, план за работа и организация, 

описани в програмата за  изпълнение на поръчката“ може да се приеме за спорен, 

доколкото към участниците е поставен критерий за подбор за прилагане на 

система за опазване на околната среда по EN ISO 14001:2015 и система за 

управление на качеството с обхват по EN ISO 9001:2015, което предполага, че 

дейността се осъществява по разработени и прилагани процедури от участниците. 

От указанията не може да се определи каква е връзката между посочените 

фактори, влияещи на оценката (ефикасност, приложимост, целесъобразност, 

екологосъобразност) и изброените елементи, като степен на съответствие 

(последователност на процеса, разпределение на човешките ресурси, 

технологично описание на всички дейности, действия на съгласуване и контрол 

от МОСВ/РИОСВ и т.н.). 

2. В допълнение по подпоказател А се оценява с 1 точка предложение, в 

което не е посочена последователност, не е предоставено разпределение на 

човешките ресурси и цялостно описание на всички дейности и т.н. С оглед 

разпоредбата на чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП, възложителят следва да има предвид че 

оферти, които не отговарят на минимално определените условия на поръчката, не 

се оценяват, а се отстраняват от участие в процедурата. 

 

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 

 

 

 

 
 

 


