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Изх. № М-4 

 

Дата: 05.01.2017 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 ПЛОВДИВ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00267-2016-0106 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Възлагане на интегрирана обществена услуга за 

пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 

1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от 

Общинската транспортна схема на Община Пловдив” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Срок за изпълнение: 120 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
38 377 438,91 

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 (за 

всички обособени позиции) 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 13.12.2016 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 12.12.2016 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431343931
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 19.01.2017 

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 ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІ.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки:  

При преглед на профила на купувача се установи, че в електронната 

преписка на поръчката, се съдържа документ с наименование „Механизъм 

субсидии, компенсации, превозни документи“. Каченият файл е сканирано 

изображение на документ и голяма част от текстовете са много бледи, размазани 

и нечитаеми. С документа се определя разпределянето на средствата за 

субсидии, изплащани от Община Пловдив, за покриване загубите на 

операторите на обществената услуга, извършващи вътрешноградски превоз на 

територията на общината и компенсиране на намалените приходи от прилагане 

на цени за пътуване по автомобилния транспорт в Община Пловдив и за 

разпределяне на средствата от продажба на превозни документи. По изложената 

и причина и доколкото визираните условия са свързани с изпълнението на 

договора, може да се приеме, че финансовите изисквания не са ясно посочени. 

 

 

ІІ.2) Методика 

 

Констатации и препоръки: 

В методиката за оценка, по показател „Възраст на подвижния състав“, 

възложителят е определил: „ За целите на оценяването, на всеки автобус се 

присъждат точки в зависимост от възрастта му, считано от датата на първа 

регистрация, до датата, определена като краен срок за подаване на оферти. 

Възрастта на автобусите е съгласно техническото предложение на участника за 

обособената позиция.“. Същевременно, в приложения образец на техническото 

предложение, към документацията за обществената поръчка, в т. 11 не е 

предвидено посочването на дата на първа регистрация на всеки автобус. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 



 3 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя. 

 

 

 

 

 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

ИВО КАЦАРОВ 
      /Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 


