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Рег. № M - 54 

 

Дата:20.10.2016 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 Шумен 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00138-2016-0041 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на хранителни продукти за детски 

градини, детски ясли и социални заведения в община 

Шумен по обособени позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 9 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 332 813 лв 

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: 24.09.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 26.09.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
10.10.2016 г. 

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; 
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 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП решението за откриване на 

процедурата и обявлението за поръчка следва да се публикуват на профила на 

купувача в деня на публикуването им в РОП. Според чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП 

документацията следва да е налична на профила на купувача от датата на 

публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския 

съюз (ЕС). В случая тези документи са публикувани в РОП на 26.09.2016 г. и 

съответно в ОВ на ЕС на 24.09.2016 г., а датата на публикуването им в 

профила на купувача е 21.09.2016 г., т.е. по-рано от законоустановения срок. 

Бележката е относима и към публикуването на актуализираната документация, 

след публикуването на решението за одобрение на обявление за изменение. 

2. В поле ІІ.2.4) „Описание на обществената поръчка“, за всяка обособена 

позиция възложителят е посочил целта на настоящата обществена поръчка. 

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

относно количеството или обема на поръчката, за да могат заинтересованите 

лица да преценят възможностите си да изпълнят договора. 

3. Във връзка с проверката на докумените, които не се вписват в РОП, а 

се публикуват само в профила на купувача, се установи, че в документацията 

за участие, възложителят е посочил и основания за отстранавяне по чл.55, ал.1 

ЗОП. Информация за тях не се съдържа в обявлението, съгласно изискването 

на чл. 55, ал. 2 ЗОП. 

4. В поле III.1.1) е поставено изискване „участникът да притежава 

удостоверение за регистрация от ОБДХ“. От така направеният запис не става 

ясно как чуждестранни участници доказват, че отговарят на поставеното 

условие. Констатацията е съотносима и към т. 2 на поле III.1.3). 

5. В същото поле ІІІ.1.1), е поставено условие за представяне на заверено 

копие от валидно удостоверение за регистрация в ОБДХ. Възложителят следва 

да има предвид, че участниците декларират съответствие с ЕЕДОП (чл. 67, 

ал. 1 ЗОП). Посоченият документ може да се представи при възникване на 

необходимост, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или към момента на сключване 

на договора, само от спечелилия участник. Констатацията е относима към 

аналогични изисквания в обявлението. 

6. В т. 1 на поле ІІІ.1.3), възложителят е записал, че при установяване на 

несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Когато по 

отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние 

на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на 

участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да 

допълнят или да пояснят представената информация (чл. 104, ал. 4 ЗОП).  

7. В т. 3 се изисква участникът да разполага със „собствени или наети“ 

транспортни средства. Изискването не отчита възможността по чл. 65, ал. 1 
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ЗОП, според която участниците могат да се позоват на капацитета на трети 

лица, като това отношение не се изчерпва с наемането на активите. 

Констатацията е относима и към т. 5 на същото поле.  

8. В поле ІІІ.1.3), т. 2 „Изисквано минимално/ни ниво/а“ се изисква 

„участникът да разполага с най-малко два специализирани автомобила за 

превоз на храни с вписани всички храни от поръчката“. Поставеното 

изискване, за вписване на всички храни от поръчката ограничава възможността 

допусната в поле II.1.6) участник/ци да подават оферти за една или за няколко 

от обособените позиции в настоящата обществена поръчка. Констатацията е 

относима и към т. 3. 

9. В VІ.3) се изисква декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд /по приложения образец/. 

Следва да се има предвид, че поставеното изисква е съотносимо към 

обществени поръчки с предмет строителство или услуги (чл. 47, ал. 3 ЗОП). 

Обектът на настоящата поръчка е доставки на хранителни продукти. 

10 В поле VІ.3) е посочено съдържанието на офертите. Според 

указанието на възложителя, в нея следва да се съдържат както ЕЕДОП, така и 

други декларации. Следва да се има предвид, че при подаване на оферта съгл. 

чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).  

11. От профила на купувача се установи, че възложителят е поставил 

изискване за предоставяне на гаранция за изпълнение на договора, в размер на 

3% от стойността му, условие, което не се съдържа в обявлението. В 

съответствие с чл. 111, ал. 4 ЗОП, предвидените гаранции и техният процент 

следва да бъдат посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


