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Рег. № М - 63 

 

Дата:11.11.2016 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: Столична община 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00087-2016-0096 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Почистване на сгради на ОП „Столично предприятие 

за третиране на отпадъци“ – площадка „Хан Богров“ 

и площадка „Садината“ по обособени позиции 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 080 000 

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: 19.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 19.10.2016 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: 21.11.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339383633
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 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

В решението за откриване на процедурата, което е качено в профила на 

купувача в .pdf формат, липсва подпис на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, 

ал. 5, т. 8 от ЗОП решението за откриване трябва да съдържа подпис на лицето, 

което го е издало. Когато се заличава информация, защитена със закон, на 

мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване 

(чл. 42, ал. 5 от ЗОП). 

 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле I.3) е посочен основният интернет адрес на възложителя. В 

полето се посочва интернет адрес, на който е осигурен неограничен и пълен 

пряк безплатен достъп до документацията на конкретната обществена поръчка 

(чл. 42, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и Приложение 

№ 4, Част Б, т. 2). 

2. В поле II.2.4) за двете обособени позиции не се съдържа информация 

относно количествените аспекти на възлагания договор. Според Приложение 

№ 4, част Б, т. 7 към ЗОП визираната информация следва да е налична в 

обявлението. В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ЗОП. 

3. В поле III.1.3), т. 1 е поставено изискване участникът да е изпълнил 

поне една услуга „с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата 

обществена поръчка“. Условие за определен обем не е поставено, предвид 

което е неясно какво е минимално изискване за допустимост (вж. чл. 59, ал. 5 

ЗОП). 

4. В т. 4 се изисква участникът да разполагат с екип от специалисти за 

изпълнение на поръчката. От обявлението не става ясно лица с каква 

квалификация и умения се изискват. С критериите за подбор следва да се 

определят минималните изисквания за допустимост (чл. 59, ал. 5 ЗОП). 

5. В поле ІІ.1.6) е посочена възможност да се подават оферти за всички 

обособени позиции. От предоставената информация в поле ІІІ.1.3) не става 

ясно, как се прилагат поставените минимални нива към участник, подал 

оферта и за повече от една позиция. 
 

Техническа спецификация 
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В таблицата по т. 2 за обособена позиция № 2 е посочен тип на машините 

и оборудването. Съгласно чл. 49, ал. 2 от ОП техническите спецификации не 

могат да съдържат тип или конкретен произход или производство, което би 

довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои 

продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се 

опише достатъчно точно и разбираемо по реда на чл. 48, ал. 1 от ЗОП, се 

допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или 

еквивалентно/и“. 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 

 

 
 

 

 


