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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: 
00339-2019-0003 

Възложител: Община Ямбол 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Почистване, поддържане на чистотата и озеленените 

територии за обществено ползване на гр. Ямбол“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

59. Екология 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
8 400 000 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333636333835
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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: 21.02.2019 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 21.02.2019 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
07.03.2019 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 09.04.2019 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 (когато е налична); 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка е 

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

Коментари и други бележки: 

Проверката на техническата спецификация е извършена от експерти на АОП, 

тъй като в хода на контрола, преди определянето на външен експерт наредбата по 

чл. 229а ЗОП е отменена. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле VІІ.3) на решението и поле VІ.4.3) на обявлението се съдържа 

информация относно обжалването на решението за създаване на квалификационна 

система. С оглед вида на възложителя и вида на провежданата процедура, 

визираната информация е неотносима към конкретния случай.  

 

ІІI.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки:  

В поле VI.3) е записано, че възложителят „може“ да отстрани от участие в 

процедурата участник, за когато са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 
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3, 4 и 5 ЗОП. Указанието е неясно. Следва да се има предвид, че разпоредбата на 

чл. 55 ЗОП дава възможност възложителят да избере едно или няколко от 

изброените в нея обстоятелства като основание за отстраняване от процедурата(чл. 

55, ал. 1 ЗОП). В обявлението се посочват само обстоятелствата относно личното 

състояние на заинтересованите лица, които водят до отстраняване (вж. чл. 55, ал. 

2 и ал. 4 ЗОП и Приложение 4, част Б, т. 11, б. „в“ към ЗОП). За прилагането на чл. 

55, ал. 1, т. 2 ЗОП е необходимо и указание за коя професия или дейност се прилага. 

 

ІІI.4) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

В техническата спецификация за някои от дейностите липсва уточняваща 

информация, напр. в т. 2 „Косене на тревни площи и събиране на окосената трева“ 

е записано, че обемът на манипулацията е в рамките на описаните площи, но 

липсва информация за „описаните площи“, не става ясно кои са „площи със средно 

и частично поддържане“ и др. 

 

ІІI.5) Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. Показателят с най-висока тежест в комплексната оценка (50 %) е П1 

„Начини за подобряване качеството на компонентите на градската среда при 

изпълнение предмета на поръчката“. С него се оценяват предложени конкретни 

начини за подобряване качеството на компонентите на градската среда, като следва 

да са обхванати всички посочени екологични изисквания на възложителя (напр. 

„да не се допуска вторично замърсяване, предизвикано от неправилно извършвани 

като последователност мероприятия, неизправна техника, безотговорно 

отношение на персонала…“, „да не се допуска замърсяване на въздуха с прах“ и т. 

н.). Същевременно като критерии за подбор към участниците е поставено условие 

за прилагане на система за управление на качеството по ISO 9001 и управление на 

околна среда по ISO 14001 с обхват събиране и транспортиране на отпадъци, 

почистване на площи и услуги по озеленяване. Доколкото с прилагането на 

изискваните стандарти се предполага, че дейността на участниците се осъществява 

по разработени и прилагани процедури, обхващащи и екологичните изисквания в 

поръчката, възложителят следва да има аргументи, че обстоятелствата, които се 

оценяват в подпоказател П1 са различни от покриваните в сертификатите (чл. 70, 

ал. 12 ЗОП). 

2. Доколкото с показател П1 не се изследват разликите в предложените 

начини, инструкции и работни планове, а за присъждането на точките е достатъчно 

само посочването на съответната информация, възложителят следва да разполага 

с доказателства, че е спазен чл. 33 от ППЗОП (редакция от 14 ноември 2017 г.) и 

че избраният подход за оценка позволява разграничаване на по-качествените 

предложения и осигурява избор на най-добрата оферта.  
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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 

 

 
 

 

 


