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Рег. № М - 38 

 

Дата:14.09.2016 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: 
Университет за национално и световно 

стопанство (УНСС) 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
 00062-2016-0023 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
„Извършване на охранителни услуги в сградите на 

УНСС“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 6 

 Не 

Срок за изпълнение: 21.08.2022 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 527 400 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: 17.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 15.08.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
26.08.2016 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 03.10.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 
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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 

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

чл. 197 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 VІ.4.3) на обявлението за поръчка. 

2. В полета VIII.1) и VIII.2) на решението за откриване на процедурата е 

посочено, че лицето, издало акта, е зам.-ректор по обучението в ОКС 

"бакалавър" и продължаващо обучение. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗОП 

възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или 

да възлага обществени поръчки, а в ал. 2 на същия член е посочено, че в негово 

отсъствие правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се 

изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, 

административен или друг акт, който определя представителството на 

възложителя. В решението не е посочен актът, от който да се установи, че 

конкретното лице има право да го издава. 

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

процедурата липсва подписът на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, 

т. 8 от ЗОП това е задължителна част от съдържанието на решението. В чл. 42, 

ал. 5 от ЗОП е регламентирано, че когато се заличава информация, защитена 

със закон, на мястото на заличената информация се посочва основанието за 

заличаване. 

 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 35, ал. 2 ЗОП обявленията се изготвят по образци, 

утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко 

информацията по приложения № 4 - 7 в зависимост от вида на възложителя, 

вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката. 

В конкретния случай, видно от  избрания CPV код – 79700000 услугата попада 

в приложение № 2 към ЗОП и трябва да бъде използван образец № 21, одобрен 

с Регламент за изпълнение 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г.  

2. Документацията за участие по обществената поръчка е публикувана в 

профила на купувача на 15.08.2016 г. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП, 

възложителят предоставя неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп до 

документацията за участие от датата на публикуване на обявлението в 
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„Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) (чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП). 

Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 17.08.2016 г. 

3. В полета ІІ.2.4) за всички обособени позиции за обема на услугите са 

направени препратки към документацията за участие. Съгласно Приложение 

№ 4, част „Б”, т. 7 ЗОП, в обявлението трябва да се съдържа информация 

относно естеството и обема на възлаганите услуги за всяка обособена позиция. 

Информацията може да е кратка, систематизирана, прогнозна, но позволяваща 

на заинтересованите лица да преценят дали поръчката като цяло (по вид и 

обем на предвидените дейности) е по възможностите им. 

4. В поле III.1.2) се изисква участниците да имат застраховка 

„Професионална отговорност“, но не е посочен нормативен акт, от който 

произтича това изискване. Съгласно чл. 31, ал. 1 от ППЗОП изискването за 

застраховка по чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП се поставя, когато произтича от 

нормативен акт. 

5. В поле III.1.3) за обособени позиции № 1, 2 и 3 се изисква сертификат 

за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Съгласно чл. 64, 

ал. 3 ЗОП, когато възложителят изисква представяне на сертификати, които 

удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на 

качеството, трябва да посочи системите за управление на качеството чрез 

съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението да включва „EN“).  

6. За същите обособени позиции (№ 1, 2 и 3) се изисква сертификат BS 

OHSAS 18001:2007. Съгласно ЗОП, за доказване на техническите и 

професионални способности на участниците могат да се изискват сертификати 

за управление на качеството и за опазване на околната среда. Стандартът BS 

OHSAS 18001:2007 е свързан с безопасни и здравословни условия на работа,  

т.е. аспекти, за които в страната има приложима нормативна уредба. С оглед 

на това, изискването на този стандарт може да се приеме за ограничително и 

непропорционално, ако не произтича от относим към дейността нормативен 

акт. 

7. В поле III.1.3) част от поставените изисквания към участниците са 

общи и по същество не указват минимално ниво на изпълнение, напр.:  „Да 

разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване 

на качеството... “; „Да разполага с персонал и с ръководен състав с определена 

професионална компетентност...“. Такава формулировка обезмисля 

поставянето на изисквания, доколкото всички предложения на участниците 

следва да бъдат приети (без значение броя и вида на техническите средства, 

броя и квалификацията на персонала и т.н.). 
 

Техническа спецификация 

1. В техническата спецификация, за обособена позиция 4, т. 1.7 (стр. 10 от 

документацията) е записано „Максимална такса – 50лв. без ДДС, месечно“. Не 

става ясно за какво се отнася таксата. 

2. За същата обособена позиция е посочено: „Всички използвани при 

извършване на ремонтни работи материали трябва да отговарят на БДС или 

EN“. Следва да се има предвид, че когато се изисква съответствие с 

определени стандарти, следва да се допусне и съответствие с техни 
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еквиваленти (вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП). 

 

Методика за оценка 

При преглед на методиката за оценка се установи следното:  

- по обособена позиция 1 

1. При указанието за формиране на комплексната оценка (КО) се съдържа 

запис, който неправилно препраща към всяка обособена позиция. 

2. В т. 2 е записано „…на управление подлежат рискове, чието 

настъпване зависи от участника и е идентифицирано от възложителя“, след 

което са изброени рискове, които не зависят от участника (земетресение, 

нападение  и др.).  

3. За показател К2 – „Преодоляването на кризисни и извънредни 

ситуации (пожар, наводнение, промишлени аварии, земетресение, нападение, 

заплаха от терористичен акт и др.)“ не са ясни критериите, по които едно 

предложение надгражда минималните изисквания на възложителя (за оценка 

30 т.). 

- по обособена позиция 1 

Важат бележки № 2 и № 3. 

 

РАЗДЕЛ IӀI 

Допълнителна информация 
 

От профила на купувача се установи, че възложителят е поставил 

изискване за предоставяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на 

договора в размер на 2 % от стойността на договора. Непосочването на 

предвидените гаранции и техния процент в обявлението, с което се оповестява 

откриването на обществената поръчка, е в нарушение на чл. 111, ал. 4 ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 


