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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол

по чл. 232 от ЗОП

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232,
ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап)
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП
(ІІ етап)

РАЗДЕЛ І
Процедура

Към КСИ № КСИ-110/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200430-00087-0011

Възложител: Столична община

Вид на възложителя:
публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата Открита

Процедурата е „ускорена“:
Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Услуги по следгаранционна сервизна поддръжка,
ремонт и доставка на резервни части за фин шредер,
POWER KOMET, производство на LINDNER-
Recyclingtech GmbH-Австрия, монтиран в завода за
МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - с.
Яна, местност Садината“

Обособени позиции:
Да Брой:
Не
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Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

Машинно инженерство

Срок за изпълнение: 48 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 400 000

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

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ
Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:
1. Проекта на решение за откриване на процедурата;
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Проекта на техническа спецификация

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред Да Не

Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП

Да Не

Коментари и други бележки:
1. Избраният от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“, е

формиран от определени ценови показатели със съответни относителни тежести
(вж. полета ІІ.2.5) и VІ.3) на проекта на обявление), което предполага наличие на
методика за оценка. Такъв документ не е изпратен до АОП (вж. Придружително
писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол, „Изброяване на
прикачените файлове“), респ. не е бил обект на проверка на първи етап на
контрол.

2. В проекта на решение за откриване на процедурата възложителят е
отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е
„Машинно инженерство“. В случая са изпълнени условията на чл. 13, ал. 1, т. 1
от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени
поръчки, но доколкото в списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП, в посочената
професионална област няма включени външни експерти, на основание чл. 18,
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т. 4 от наредбата, проверката на проекта на техническа спецификация е
извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документа с
изискванията на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
1. В изпратеното решение за откриване на процедурата неправилно е

маркирано „Решение за публикуване“. Обръщаме внимание, че на първия етап
от осъществявания от АОП предварителен контрол, проверката обхваща
проектите на документите по чл. 232, ал. 3, т. 1 ЗОП.

Бележката е относима и към изпратеното обявление за поръчка.
2. Препоръчваме уеднаквяване на записа в полета ІV.1) на решението и

ІІ.1.1) на обявлението относно наименованието на поръчката.
3. В поле VІІ.3) е отбелязано, че жалба срещу решението за откриване на

процедурата се подава съгласно чл. 197, ал. 1 ЗОП. Необходимо е възложителят
да посочи конкретно срока за обжалване (вж. чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). В случая е
приложима разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП предвид подлежащия на
обжалване акт и провеждането на открита процедура, в която срокът за
получаване на оферти не е съкратен. Препоръчваме прецизиране.

Бележката е относима и към поле VІ.4.3) на проекта на обявление.

Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. От проектите на обявление (вж. полета ІІ.1.4), ІІ.2.4) и VІ.3) и техническа
спецификация се установява, че резервните части и консумативи, предмет на
доставка, следва да са оригинални (производство на LINDNER-Recyclingtech
GmbH-Австрия) или одобрени за влагане от производителя на техниката.
Предвид посоченото конкретно производство, препоръчваме съобразяване с
разпоредбата на чл. 49, ал. 2 ЗОП.

Да се има предвид, че условието резервните части и консумативи да са
„одобрени за влагане от производителя на техниката“, както и изискването за
представяне на документ, удостоверяващ съгласие и/или партньорски
взаимоотношения с производителя на оборудването“ (вж. поле VІ.3 и стр. 5, т. 2
от техническата спецификация), не следва да ограничават необосновано
участието на лица в процедурата (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП и чл. 49, ал. 1 ЗОП).
Същото важи и по отношение условието в техническата спецификация (стр. 5, т.
1) специалистите на изпълнителя да са преминали обучение при производителя
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на техниката.
Бележката е относима и към поле ІV.4) на проекта на решение.
2. В поле ІІ.2.11) е маркирано, че не се предвиждат опции. С оглед

предвидената възможност за доставка на „резервни части, нефигуриращи в
ценовата оферта“ (вж. стр. 7 от техническата спецификация), препоръчваме
редакция, както и съобразяване с изискванията на чл. 5, ал. 2, изр. второ ППЗОП.
Следва да се има предвид, че стойността на опциите се включва в прогнозната
стойност на поръчката (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5, ал. 2, изр. първо ППЗОП).

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) не е определено минимално ниво, при изпълнението на което
се приема, че участниците отговарят на поставеното изискване за опит (вж. чл.
59, ал. 5, изр. 2 ЗОП). Препоръчваме допълване, ако е приложимо.

Допълнителна информация

Констатации и препоръки:
1. В поле VI.3), сред изброените основания за отстраняване от участие в

процедурата не са посочени тези по чл. 107 ЗОП (вж. Приложение № 4, Част „Б“,
т. 11, б. „в” ЗОП). Препоръчваме допълване.

2. В същото поле, т. 3 е предвидена гаранция за изпълнение в размер на 2%
от прогнозната стойност на поръчката. Доколкото размерът на гаранцията е
обвързан със стойността на договора (вж. чл. 111, ал. 2 ЗОП), препоръчваме
редакция.

3. В т. 6 на полето е отбелязано, че възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез
които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното възлагане на поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП
документите могат да се изискват по всяко време „след отварянето на офертите“.
Препоръчваме прецизиране.

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи
от възложителя.

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
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стандартизирани клаузи на договори. Възложителят е длъжен да ги прилага,
освен когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5
ЗОП). Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се
мотивира писмено в досието на обществената поръчка.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ

МИХАЙЛОВ

Вярно с оригинала
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