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Изх. № М - 72 

 

Дата:22.06.2017 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: Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00285-2017-0005 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на хранителни продукти и напитки за 

нуждите на студентските столове и Университетски 

център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 45 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
740 607.05 лева 

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: 26.05.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 25.05.2017 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: 30.06.2017 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: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 

 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен, пълен, 

пряк и безплатен достъп до документацията за обществената поръчка от датата 

на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз 

(ОВ на ЕС). В случая обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 26.05.2017 г., а 

документацията за участие  е качена на профила на купувача на 25.05.2017 г. 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІІ.1.3) се изисква участникът да разполага с минимум два броя 

транспортни средства (собствени или наети) за изпълнение на обществената 

поръчка. Следва да се има предвид възможността по чл. 65, ал. 1 ЗОП, според 

която участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица.  

2. В обявлението на е предоставена информация за документите, с които се 

доказва наличието на транспортни средства. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП 

документите, с които се доказва изпълнението на критериите за подбор, следва 

да се посочат в обявлението.  

 

Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

При преглед на техническата спецификация на обществената 

поръчка/обособените позиции се установи следното: 

1.          1.За част от хранителните продукти не е пояснен видът на продукта и не са 

дефинирани важни характеристики, като напр., но не само, за „Желатин“ не е 

уточнена мерна единица и специфични качества на артикула; за „Гъби 

консерва“ не е указано за цели или нарязани следва да се оферира; за „Морски 

дарове“ и „Миди“ не са уточнени типа и вида на продуктите и т.н. Също така, за 

голяма част от продуктите не са посочени изисквания за вида на опаковката: 

естествена, изкуствена опаковка или вакуум, като напр. за „Бекон“, „Кренвирши 

пилешки“ и др. Доколкото вида и характеристиката на хранителния продукт 

биха оказали влияние на доставната цена, то конкретизацията им е важна част 

от условията на поръчката (вж. §2, т. 54 от ДР на ЗОП).  

2. В техническата спецификация голяма част от продуктите са описани 
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чрез посочване на търговско наименование (марка) и/или конкретен 

производител, например: „Луканка, еквивалент на луканка „Орехите“, 

„Пастърма, еквивалент на филе Елена на КФМ“, „Крем супа, еквивалент на 

"MAGGI", „Замразен зелен фасул, еквивалент на Бондюел“, „Майонеза 

еквивалент на майонеза "КРАСИ", „Млечен десерт, еквивалент на Киндер 

ПИНГУИ“ и т.н. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗОП подобен подход е допустим само по 

изключение, ако определен артикул не може да бъде описан по друг начин. В 

общия случай техническите характеристики се определят съгласно чл. 48 ЗОП. 

В случая договорът е за доставка на храни и няма пречка изискванията на 

възложителя да са заложени чрез описание на характеристиките на съответния 

родов продукт (напр. майонеза, замразен зелен фасул и т.н.), без да се споменава 

конкретен модел/източник/марка. Използваният подход е недопустим, въпреки 

че е в описанието се съдържа думата „еквивалент“. 

3. За много от продуктите са поставени изисквания доставките да са в 

определени разфасовки, като напр., но не само „Солети сусам 42 гр.“. Условието 

може да се разглежда като ограничително, ако на пазара се срещат продукти от 

същия тип, но в по-различна разфасовка (напр. Солети със сусам– 40 гр., и т.н.) 

и възложителят не може да обоснове изискването за точни опаковки. 

 

РАЗДЕЛ III 

Допълнителна информация 
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 


