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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-99/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200421-00864-0011

Възложител: Община Исперих

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:

„Доставка на нови специализирани камиони и нови
контейнери за отпадъци необходими за въвеждане на
система за сметосъбиране и сметоизвозване в община
Исперих по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на един брой нов
специализиран камион за разделно сметосъбиране и
сметоизвозване на отпадъци и един брой нов
специализиран камион за сметосъбиране и
сметоизвозване на твърди битови отпадъци за
нуждите на община Исперих;
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Обособена позиция №2: Доставка на нови контейнери
за разделно събиране на отпадъци и нови контейнери
за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на
община Исперих”

Обособени позиции:
Да Брой: 2
Не

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

Извън списъка

Срок за изпълнение: 30 дни

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 986 434

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 проекта на решение е отбелязано, че професионалната област, в която

попада предметът на обществената поръчка е извън списъка. Предвид
изложеното и на основание чл. 18, т. 5 от Наредбата за външните експерти при
предварителен контрол на обществени поръчки, проверката на проектите на
техническа спецификация и на методиката 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

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
1. В поле I.1) на проекта на решение, възложителят не е посочил адрес на

профила на купувача. Препоръчваме, при откриване на процедурата, в полето да
се предостави линк, препращащ към адреса на профила на купувача (вж. чл. 36а,
ал. 1 ЗОП). Констатацията е относима и към поле I.1) на обявлението.

2. В поле VII.3) е посочено, че жалбите се подават съгласно чл. 197, ал. 3
от ЗОП. Възложителят следва да има предвид, че срокът за подаване на жалби,
относим към открита процедура, е разписан в чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Препоръчваме редакция. Препоръката е относима и към поле VI.4.3) на
обявлението.

Проект на обявление за обществена поръчка

Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

Препоръчваме при откриване на процедурата в поле I.3) да се посочи адрес,
който да води към самостоятелния раздел в профила на купувача, съдържащ
документите и информацията за конкретната поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2
ЗОП, чл. 36а, ал. 1, т. 3 и ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 ЗОП).

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

В поле VI.3), възложителят е записал, че ще отстранява на основание чл. 54
и чл. 55 от ЗОП. Доколкото основанията за отстраняване са разписани в чл. 54,
ал. 1 ЗОП и чл. 55, ал. 1 ЗОП, препоръчваме текстът да се прецизира.

В допълнение, чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП предвижда отстраняване на участник,
който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност.
Препоръчваме в обявлението да се укаже професия/дейност (вж. чл. 55, ал. 2
ЗОП), която е пречка за участие, или поставеното условие да отпадне.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3), по обособена позиция № 2, се изисква участникът да е
изпълнил една доставка на контейнери за твърди битови отпадъци и/или
контейнери за разделно събиране на отпадъци, с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на позицията. В полето не е уточнено какво се разбира под
доставка с обем „сходен” с този на позицията. Препоръчваме допълване, като се
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съобрази чл. 59, ал. 2 ЗОП.

Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:
В поле ІІІ.2.2) е записано, че гаранцията за изпълнението на договора е 3

/три/ на сто от стойността на договора за съответната обособена позиция, като
трябва да обезпечава доставката и целия период за гаранционно поддържане.
Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 111, ал. 10 ЗОП, в проекта
на договор се определя частта от гаранцията за изпълнение, която обезпечава
гаранционното поддържане.

Проект на техническа спецификация

Констатации и препоръки:
1. В техническата спецификация по обособена позиция № 1, за камиона за

разделно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци и за камиона за
сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, е посочено, че
„изпълнителят трябва да е производител или оторизиран представител на
производителя на специализираната сметосъбираща надстройка и на
производителя на базовия автомобил”. Обръщаме внимание, че изискването
участникът да е производител или да е оторизиран представител на
производителя може необосновано да ограничава участието на лица в
процедурата (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП), ако лице, което не отговаря на условието,
може законосъобразно успешно да изпълни договора.

2. В техническата спецификация, по обособена позиция № 2, по
отношение на съдовете за разделно събиране на отпадъци, е заложено условие те
„да отговарят минимум на следните изисквания:

 Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2015 или
еквивалентен,

 Сертификат за контрол на качеството ISO 9001:2015 или
еквивалентен”.

Следва да се има предвид, че изискванията за прилагане на системи за
управление на качеството и за опазване на околната среда по чл. 63, ал. 1, т. 10 и
11 ЗОП са критерии за доказване на техническите възможности на участниците,
насочени към организацията на тяхната работата. Качеството на доставяните от
тях стоки може да се доказва/гарантира чрез някой/някои от начините,
допустими в чл. 48-52 ЗОП, каквито в случая са заложени в техническата
спецификация (напр. изискването контейнерите да са изработени съгласно
европейските норми EN-840 и др.). Препоръчваме изискванията за съответствие
на контейнерите със стандартите по ISO 14001 и ISO 9001 да отпаднат.

Бележката е относима и за аналогичните изисквания за съдовете за
събиране на твърди битови отпадъци, по т. 2 от техническата спецификация.
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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
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.

3. 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.
1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от
2019 г.),ПМС № 332/13.12.2019 г. и § 12 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Вярно с оригинала
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