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Рег. № М - 46 

 

Дата:04.10.2016 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: ОБЩИНА БУРГАС 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00797-2016-0070 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Определяне на изпълнител за извършване на 

дейности по строителство, ремонт и поддържане на 

улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в 

регулацията на ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ” - Община 

Бургас, пътни платна за главно движение, 

разделителни ивици между платната за главно 

движение, платна за местно движение, /локални 

платна/, разделителни ивици между платната за 

главното и местното движение, велосипедни алеи и 

тротоари/ и общинските пътища с техните 

съоръжения на територията на Община Бургас в 

Център за административни услуги 

„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща територията на: 

ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, 

в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. 

Изворище. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
20 000 000 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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338393837
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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: 15.09.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 15.09.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 24.10.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 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 

В поле VII.3) на Решението за откриване на процедура е направена 

препратка към чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Полето е предназначено за посочване 

на информация относно срока за обжалване на решението за откриване на 

„открита“ процедура (чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). Доколкото в случая срокът за 

подаване на оферти не е съкратен, коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП. Констатацията е валидна и по отношение на поле VI.4.3) на обявлението 

за обществена поръчка. 

 

Обявление за поръчка 

В поле III.2.3) не е отбелязано, че участниците имат задължение за 

посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 

отговаря за изпълнението на поръчката, но в поле III.1.3) са поставени 

минимални изисквания по отношение на персонала.  

 

Методика за оценка 

При преглед на методиката за оценка се установи следното:  

1. По показател „Характеристики, свързани с опазване на околната среда по 

време на изпълнението на предмета на договора“ с повече точки се оценява 

оферта, която предлага повече характеристики, които не са задължителни. 

Доколкото в методиката за оценка не са конкретизирани задължителните 

характеристики не е ясен начинът, по който ще се формира оценката. 

       2. Съгласно чл. 70, ал. 9 от ЗОП при обществена поръчка с обект 
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проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да 

включват характеристики, относими към всяка от двете дейности. Видно от 

поле II.2.4) на обявлението, обществената поръчка включва строителство, „вкл. 

изготвяне на проект“, но от методиката за оценка не може да се установи кои 

характеристики са относими към проектирането и кои към изпълнение на 

строителството. 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 

 

 


