
     МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 

Изх. номер: М-3 

Дата: 08.01.2019 г. 

 

София – 1000  тел.: (02) 9859 71 50  aop@aop.bg  

ул. ”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg  

 
 

 
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: 
00537-2018-0027 

Възложител: Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело“ 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на храни и напитки на едро за лавки и 

бюфети в местата за лишаване от свобода“ по 4 

обособени позиции 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

13. Инженерство, профил Технология на хранително-

вкусова промишленост 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
12 913 223,00 лв. 

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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333634323533
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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: 11.12.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 10.12.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
20.12.2018 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 11.01.2018 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 (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: 

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта на 

предмета на обществената поръчка, избрана от възложителя – „13. Инженерство, 

профил Технология на хранително-вкусова промишленост“. Поради изложеното и 

на основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за определяне на външни 

експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени 

поръчки, проверката на техническите спецификации и методиката за оценка е 

извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с 

изискванията на ЗОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

Решението за откриване на процедурата и обявлението за поръчката са 

публикувани в профила на купувача на 11.12.2018 г., вместо в деня на 

публикуването им  в РОП, който е 10.12.2018 г. (вж. чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП). 
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Предмет  

Констатации и препоръки:  

1. В полета II.2.4) за обособените позиции се съдържа неясна информация. 

Посочени са количества на храни и напитки (по брой, кг., кутии, опаковки и т.н.), 

съответстващи на определени групи храни, обозначени с номера от 1 до 7. В 

обявлението не са конкретизирани наименованията на групите, поради което не 

става ясно какво е естеството на предвидените за доставка продукти (вж. 

Приложение № 4, част „Б“, т. 7 ЗОП). 

2. В полета II.2.11) е предоставена информация за предвидена опция – и за 

четирите обособени позиции е посочено, че възложителят си запазва възможност 

за удължаване на срока на договора с 12 /дванадесет/ месеца, за доставка на същите 

артикули като на основния договор. Същевременно в образеца на ценово 

предложение, в таблицата за попълване на цените на опционалните количества 

продукти, колона № 5 е с наименование „Прогнозно количество - 24 месеца“. С 

решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

в разглежданите полета е внесен поясняващ текст, съгласно който количествата на 

продуктите, предвидени като опция, са равни на половината от количествата на 

основния договор. Тези текстове поясняват количествата, но не отстраняват  

установеното разминаване в срока на опцията. Не става ясно и защо в ценовото 

предложение има отделна таблица за опцията, в която участниците трябва да 

попълват цени за всеки един артикул. 

 

Икономическо и финансово състояние 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.2) се изисква всеки участник да е реализирал „минимален общ 

оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, включително и опцията, изчислен на база годишните обороти, за 

последните три приключили финансови години…“. Определянето на минималните 

стойности за общ и специфичен оборот, съобразени с общата прогнозна стойност, 

която включва и стойността на предвидената опция в случая могат да се приемат 

за прекомерни и ограничаващи участието на лица в процедурата. От една страна, 

защото опцията може да не се реализира. От друга страна, защото предметът на 

поръчката включва повторение на идентични доставки през всяка от двете години 

на договора, както и на евентуалното му продължение с 12 месеца. Съгласно чл. 

59, ал. 2  и  чл. 61, ал. 2 ЗОП възложителят трябва да поставя към участниците само 

такива критерии за подбор, които са необходими за установяване на възможността 

им да изпълнят поръчката, като същите са съобразени с предмета, стойността, 

обема и сложността на обществената поръчка, както и със срока ѝ за изпълнение. 

Възложителят следва да разполага с аргументи, че лице, което не отговаря на 

поставените изисквания за оборот, не може да изпълни възлагания договор. 

 

 

ІІI.2) Обявление за изменение или допълнителна информация 

 

Констатации и препоръки:  
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В поле VI.2.2) на решението за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация е попълнено, че подаването на жалби е „Съгласно 

чл. 197, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП“. Обръщаме внимание, че срокът за подаване 

на жалби срещу разглежданото решение е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

ІІI.3) Методика 

 

Констатации и препоръки: 

Относно формиране на оценката по показател П1 „Цена” в методиката е 

записано: „За предлагана обща цена за изпълнение на обособената позиция се 

счита аритметичният сбор от общите стойности за всички артикули с ДДС, 

включително и на артикулите със съответните количества, включени в опцията“. 

Условието цената да е с ДДС противоречи на указанията в ценово предложение (т. 

3 в края на образеца), съгласно които за обща стойност за изпълнение на 

съответната позиция се счита „аритметичният сбор от общите стойности за всички 

артикули от всички групи без ДДС…“. 

 

 

 

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 
 

 


