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Изх. № М - 47 

 

Дата:28.04.2017 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 Варна 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00081-2017-0032 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за 

приготвяне на храна за децата в детските кухни и 

деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на 

детските градини на територията на Община Варна, по 

обособени позиции 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 6 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
15 208 333.34 

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: 07.04.2017 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 06.04.2017 

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: 12.05.2017 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434373034
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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: 

Процедурата е за сключване на рамково споразумение с двама участници. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІ.1) Решение за откриване на процедурата 
 

Констатации и препоръки: 

В публикуваното на профила на купувача решение за откриване на 

процедурата липсва подписът на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 

ЗОП подписът на лицето, издало акта, е задължителна част от съдържанието на 

решението. 

 

ІІ.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки:  

В поле ІІІ.1.1) е посочено, че в случаите по чл. 67, ал. 6 ЗОП се изисква 

регистрация по чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранните лица - 

аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която 

са установени. Посоченото е допустимо само при сключване на рамковото 

споразумение, но на етап сключване на договор избраният за изпълнител трябва 

да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява дейността 

в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация (вж. чл. 112, 

ал. 1, т. 4 ЗОП).   

 

ІІ.4) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

За някои от продуктите е допуснато посочване на стандарт (напр. Стандарт 

„България“, „БДС 12:0210“, „БДС 15:2010“, IFS и др.) без да е допълнено с 

думите „или еквивалентно/и“, както изисква разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ЗОП. 

Следва да се има предвид, че „еквивалентни“ са артикули, които напълно 

съответстват на изискванията, посочени в изброените утвърдени стандарти.  

 

ІІ.5) Методика 
 

Констатации и препоръки: 

1. В разглеждания случай в раздел VІІ на документацията са изброени 

показателите за оценка и относителните им тежести, но не са предоставени 

указания за тяхното прилагане, напр. начин за определяне най-доброто 

предложение по съответния показател; мерна единица, в която да бъде 

оферирано и др., т.е. по същество липсва цялостна методика за оценка на 

офертите. По изложената причина е неясно как се определя класирането на 

участниците, респ. лицата, с които да се сключи рамково споразумение. 
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Съгласно чл. 70, ал. 7 ЗОП в документацията възложителят посочва методиката 

за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. 

2. Налице е противоречива информация по отношение оферирането на 

цената. Като показател за оценка в поле ІІ.2.4) на обявлението и в раздел VІІ на 

документацията е посочен „Минимален процент отстъпка от базовата цена на 

САПИ“. Същевременно, в чл. 3, ал. 1 на приложения проект на рамково 

споразумение е записано, че при определянето на изпълнител на конкретен 

договор „печеливша е офертата с най-висока отстъпка в %“. С оглед на 

посоченото е неясно кое носи по-висока оценка - минимален или максимален 

процент отстъпка. 

3. Предвидена е оценка на срока за замяна на продукти, несъответстващи 

на изискванията към момента на доставката. Същевременно, в документацията 

като място на изпълнение е посочено „Франко складовете или кухненските 

блокове на обектите на ОП КДХ и на яслените групи в детските градини“. 

Изброени са множество места за доставка (над 30), във връзка с което не е ясно 

как се определя срокът, участващ в оценката - спрямо най-близкия, спрямо най-

далечния обект или друго. В допълнение, за замяната на продукти с доказано 

несъответствие в проекта на договор е разписана конкретна процедура. С оглед 

на това е спорно доколко предложеният срок за отстраняване на рекламации е 

подходящ показател за оценка и позволява да се отличат офертите, които 

предлагат по-високо качество на изпълнение. Важи и за другите срокове. 

 

РАЗДЕЛ III 

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. Следва да се има предвид, че на основание чл. 229, ал. 1 т. 4 от ЗОП са 

разработени някои стандартизирани образци на договори, включително за 

доставка на хранителни продукти. Те са достъпни на Портала за обществени 

поръчки на АОП, на адрес: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1800365&_dad=portal&_schema=PORTA

L 

 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 


