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Рег. № M - 5 

 

Дата:28.06.2016 г. 

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

от 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 Ямбол 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00339-2016-0015 

Вид на процедурата: 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Избор на изпълнител за упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията 

на община Ямбол по четири обособени позиции” 

Обособени позиции: 
 Да             Брой: 4 

 Не 

Срок за изпълнение: 260 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
587 345.95 

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: 03.06.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 03.06.2016 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: 06.07.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336383936
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 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: 
 

Обявление за поръчка 

1. В поле ІІ.2.4) за всяка обособена позиция не са посочени данни за 

обема на поръчката. С оглед Приложение № 4, Раздел II, Част „Б”, т. 7 ЗОП и 

чл. 46, ал. 2 ЗОП в обявлението трябва да се съдържа информация относно 

количеството или обема на възлагания договор, които да ориентират 

заинтересованите лица дали поръчката като цяло е по възможностите им. 

Предвид непосочването на обем, участниците трудно биха могли да преценят 

дали отговарят на изискването през последните три години да са изпълнили 

поне 1 услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, 

посочено в поле III.1.3). В същото поле е отбелязано, че под „услуги с предмет 

и обем”, сходни с възлаганите, се разбират услуги, свързани с извършване на 

строителен надзор в проектирането и строителството за изграждане и/или 

ремонт на сгради, представляващи обекти минимум ІV-та категория. 

Доколкото в обявлението липсва информация за категорията на сградите, 

чиито надзор се възлага, то е неясно дали при поставяне на коментираното 

условие е спазен принципът за пропорционалност. 

2. В поле ІІ.2.4), т. 2.3, за всяка обособена позиция се посочва, че част от 

проверките за съответствие, чието извършване влиза в обхвата на поръчката, 

са във връзка с чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Ал. 2 на чл. 169 от ЗУТ е отменена с ДВ бр. 101 от 22 Декември 2015 г. 

3. В поле III.1.3), „Списък и кратко описание на критериите за подбор”, т. 

1-3 се изисква представянето на три списъка, неразделна част от изискуемия 

ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП при подаване на оферта участникът 

декларира съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. 

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат 

да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.  

4. В поле III.1.3), „Изисквано минимално/ни ниво/а”, т. 2 при изискваните 

минимални нива за доказване на техническите възможности относно ключов 

експерт 2, е записано „Образование – Архитект, специалност „Архитектура”, 

но не е добавено „или еквивалент”. 

5. В т. 2 от поле III.1.3) се изисква ключов експерт 3 да притежава 

„удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2016 

г.”, без да е добавено „или еквивалентно”. Не става ясно как чуждите лица 

следва да отговарят на условието. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

 

 

 


