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Рег. № М - 67 

 

Дата: 21.11.2016 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: 
00087-2016-0100 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Доставка на плочи от гранит и други гранитни 

елементи за настилки в обекти от зелената система 

на Столична община 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 6 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 500 000 

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: 22.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 24.10.2016 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: 23.11.2016 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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339393431
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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 

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

препратка към чл. 197 от ЗОП. Полето е предназначено за посочване на 

информация относно срока за обжалване на решението за откриване на 

конкретната процедура, в случая „открита“ процедура. Коректната препратка в 

случая е към чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Бележката важи и за поле VI.4.3) на 

обявлението. 

2. В решението за откриване на процедурата, което е качено на 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. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят предоставя 

неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до 

документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на 

обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В случая 

обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 22.10.2016 г., а документацията е 

качена в профила на купувача на 24.10.2016 г. 

2. В поле II.1.4) е посочено, че доставките са „съгласно техническите 

спецификации и КСС“. Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗОП обявлението за обществена 

поръчка трябва да съдържа най-малко информацията по Приложение № 4 към 

ЗОП. Видно от част Б, т. 7 на Приложение № 4 към ЗОП в обявлението трябва да 

се посочи естество и количество на доставките. 

3. В поле ІІІ.1.3), е поставено условие всеки участник да има изпълнени 

през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите 

минимум три доставки на настилки от естествен камък, една от които за не по-

малко от 5 000 /пет хиляди/ кв. м. В случая в обявлението не са посочени 

количествени параметри, поради което не може да се прецени дали изискването 

отговаря на разпоредбата на чл. 59, ал. 2 ЗОП. В допълнение, изискването за три 

изпълнени доставки може да се счита за ограничително, ако възложителят не 

може да аргументира, че лице, реализирало една доставка с изисквания обем, не 

може да изпълни успешно възлагания договор. 

4. В т. 2 е записано, че участникът следва да разполага с персонал за 



 3 

изпълнение на поръчката. Изискването е неясно. Липсва минимално ниво за 

допустимост (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП), поради което не може да се установи колко 

и какъв персонал е необходим на участникът, за да се приеме, че има 

необходимите технически възможности за изпълнение на договора. 

5. В полето не е посочени с какви документи се доказват поставените 

изисквания за технически и професионални способности на участника, както 

изисква чл. 59, ал. 5 ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “МАКОП”: 
 

ГАЛЯ МАНАСИЕВА 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

 

 

 


