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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-36

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200131-00064-0003

Възложител: Община Чепеларе

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:

“Извършване на строително-монтажни работи на
подпорни стени в гр. Чепеларе по две обособени
позиции:
Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-
монтажни работи на подпорни стени на улица „24-ти
Май“ в гр. Чепеларе, Община Чепеларе“;
Обособена позиция № 2 „Извършване на строително-
монтажни работи на подпорни стени на улица
„Младост“ о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 и на улица
„Персенк“ – УПИ XIV, кв. 11 в гр. Чепеларе, Община
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Чепеларе”

Обособени позиции:
Да Брой:
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

4. Строителни конструкции

Срок за изпълнение: 260 дни

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 1 020 792.83

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;
4. Проекта на методика за оценка.

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:
В конкретния случай не са изпълнени изискванията за ползване на външен

експерт по чл. 13, ал. 1, т. 1 или т. 2 от Наредбата за външните експерти при
предварителен контрол на обществени поръчки. Критерият за възлагане на
поръчката е “оптимално съотношение качество/цена“, но проектът на методика
включва само количествено измерими показатели (цена и срок за изпълнение).
Поради изложеното, проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка е извършена от експерти на АОП и обхваща
съответствието на документите с изискванията на ЗОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
1. В решението за откриване на процедура е отбелязано, че документът е

„Решение за публикуване“. Направената отметка не е коректна, доколкото
документът се изпраща за извършване на първи етап на контрол по чл. 232 ЗОП.
Отбелязването на „Решение за публикуване“ е относимо към втория етап на
проверка, която се осъществява след откриването на процедурата (чл. 232, ал. 3
ЗОП).

Бележката е относима и за изпратения проект на обявление.
2. В поле I.1) не е попълнен електронният адрес на профила на купувача. Не

са посочени адреси и в полета I.1) и I.3) на проекта на обявление. Препоръчваме
при откриването на процедурата да се попълнят адресите, съответстващи на
наименованията на полетата.

ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В поле III.1.1) е поставено изискване участникът да е вписан в Централния
професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на „строителни
дейности по обекти четвърта или по-висока категория, съгласно Наредба № 1 от
30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ“.

С цел прецизност, препоръчваме възложителят да посочи и групата
строежи, за която се изисква регистрация в ЦПРС (съгласно Правилника за реда
за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя).

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3) е поставен критерий за подбор, свързан с изисквания от
участниците персонал – технически ръководител и специалист „Контрол на
качеството“. Посочено е, че при подаване на офертата участникът декларира
съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV: Критерии за
подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 2) от ЕЕДОП.
Относно доказването при сключване на договор е посочено, че е необходимо да
се представи списък на персонала, който ще реализира строителството, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и
документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Предвид
посочените документи за доказване, препоръчваме да се прецени дали
относимото място в ЕЕДОП, в което се попълва изискваната информация, не е
поле 6 (вместо 2).
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Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:
В поле VI.3), т. 5 е предоставена информация относно начина на плащане,

от която е видно, че се предвижда аванс в размер на 30% от стойността на
договора. Условие за предоставянето му е подписването на протокол
образец 2/2а за откриване на строителна площадка и представяне на оригинална
фактура за дължимата сума. Ако възложителят предвижда представяне и на
гаранция за авансовите средства, препоръчваме да го посочи в обявлението
(вж. чл. 111, ал. 4 ЗОП).

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. При осъществяване на първия етап на контрола е съобразен редът за
възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване
на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 131, ал.
3 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от
2019 г.), Методическо указание на АОП с рег. № МУ-1 от 06.01.2020 г. на
електронен адрес https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf
и Методическо указание на АОП с рег. № МУ-10 от 16.12.2019 г. на електронен
адрес https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf).

3. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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