МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-72
Дата: 29.04.2020 г.

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-72/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20200316-00267-0047

Възложител:

Община Пловдив

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:

Обособени позиции:

„Предпечатна подготовка, печат и доставка на
формуляри, рекламни и печатни материали за
нуждите на община Пловдив и звената на общинска
бюджетна издръжка“
Да
Не

Брой:

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

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Срок за изпълнение:

12 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

416 666,67 лв.

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. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Техническа спецификация.
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред
Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

В проекта на решение за откриване на процедурата възложителят е
отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е
„Дизайн и реклама“. 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, т.
4 от наредбата, проверката на първи етап на проектите на техническата
спецификация и методиката за оценка и на втори етап – на техническата
спецификация, е извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на
документите с изискванията на ЗОП.
РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от проверката на АОП
Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.
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РАЗДЕЛ IV

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 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
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)
Вярно с оригинала,
подписан на хартия

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
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