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Рег. № М - 60 

 

Дата:07.11.2016 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 Пловдив 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
0267-2016-0093 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
„Доставки на горива за нуждите на община Пловдив 

и структурните й звена“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 333 333.33 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: 15.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 13.10.2016 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: 17.11.2016 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; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339363538
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 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е направена 

препратка към чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7 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.  

2. Решението за откриване на процедурата, публикувано в профила на 

купувача, не е подписано от възложителя. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП 

решението за откриване трябва да съдържа подпис на лицето, което го е 

издало. В случай че тази информация е заличена, то на мястото й се посочва 

основанието за заличаване (вж. чл. 42, ал. 5 ЗОП). 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле ІІІ.1.2) не е ясно указано какви документите представят 

участниците, въз основа на които се преценява съответствието им с критериите 

за подбор. Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП, при подаване на офертата съотвествието 

се декларира чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). Документи, които доказват декларираните в ЕЕДОП 

обстоятелства се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Констатацията 

е относима и за поле III.1.3).  

2. В поле III.1.3), за обособена позиция № 3, възложителят е изискал 

участникът да разполага с минимум един обект, в който да се извършва 

зареждането на превозните средства на възложителя, разположен на 

територията на град Пловдив. Поставеното изискване е свързано с начина на 

изпълнение на възлагания договор, затова на етапа на разглеждане на оферти, 

то следва да може да се докаже и с капацитета на трети лица (вж. чл. 65, ал. 1 

ЗОП).  
 

Техническа спецификация 

В техническата спецификация, в т. 3 „Технически характеристики за 

изпълнение на поръчката“, по всички обособени позиции, са цитирани 

български държавни стандарти (напр. за обособена позиция № 1 „Автомобилен 

бензин“ (А 98 Н със съдържание на биоетанол), в колоната Метод за изпитване, 

е посочен БДС EN ISO 5164). Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП всяко посочване на 



 3 

стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или 

технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗОП следва да е допълнено с думите 

„или еквивалентно/и“.  

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 


