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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, 

ал. 5 и ал. 9 ЗОП (І етап) 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-61/2019 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20190320-00440-0003 

Възложител: 
Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - 

Хасково 

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     публично състезание 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за 

нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – 

гр. Хасково 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

5. Хидроинженерство 

Срок за изпълнение: 24 месеца 
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Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
600 000 

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: 

Критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена“, която се формира 

от ценообразуващи показатели. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

1. Проекта на решение за откриване на процедурата; 

2. Проекта на обявление за обществена поръчка; 

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 

експерт по чл. 232а ЗОП 

 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за 

оценка е извършена от експерти на АОП, тъй като избраният външен експерт е 

изпратил становището си след определения срок (вж. чл. 18, т. 2 от Наредба за 

външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки). 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле VII.3) на проекта на решение за откриване на процедурата е направена 

препратка към чл. 196, ал. 1 и чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Полето е предназначено за 

указване на срока, в който може да се обжалва решението за откриване на 

процедурата (чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). Доколкото според поле II.1) на решението 

процедурата е „публично състезание“, в случая коректната разпоредба е чл. 197, 
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ал. 1, т. 4 ЗОП. Констатацията е относима и към поле VI.4.3) от проекта на 

обявление за обществена поръчка. Препоръчваме редакция. 

 

ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка 
 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

В поле I.3) е попълнен интернет адрес, който препраща към профила на 

купувача на възложителя. При откриване на процедурата препоръчваме да се 

посочи адрес, водещ директно до електронната преписка на поръчката, в която се 

съдържа документацията за участие (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, чл. 36а, ал. 1, т. 

3 и ал. 2 ЗОП ). 

 

Описание 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІ.2.4) не се съдържа информация за обема на възлаганата услуга 

(напр. брой сондажни помпи, помпи сух монтаж, резервни части и др.). 

Представянето на количествени данни, макар и прогнозни или обобщени, 

позволява на заинтересованите лица да преценят дали изпълнението на поръчката 

е по възможностите им (вж. Приложение № 19, т. 3 ЗОП). Препоръчваме 

допълване на информацията. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), т. 1 е поставено минимално изискване „участникът да е 

изпълнил най-малко три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези 

на поръчката...“. Условието за три дейности може да се разглежда като 

ограничително, ако възложителят не разполага с аргументи, че реализирането на 

една дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, не е 

достатъчен опит (вж. чл. 2 ЗОП). Препоръчваме редакция. 

2. В поле III.1.3), т. 3 е посочено, че участникът трябва „...да притежава 

валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща 

на изискването на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват търговия с 

електроенергия и координатор на балансираща група“. Препоръчваме да се 

провери коректността на поставеното условие, доколкото предметът на 

обществената поръчка е ремонт на специализирано оборудване. 

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации и препоръки:  

Към указанията в полета III.1.1) и III.1.3) липсва информация за документите, 

с които се доказва съответствието на поставените критерии за подбор относно 

годност за упражняване на професионалната дейност и технически и 
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професионални възможности (вж. чл. 59, ал. 5, чл. 67, ал. 5 ЗОП). Препоръчваме 

допълване. 

 

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. 

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. 

3. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично състезание“, 

предварителният контрол завършва след осъществяването на първия етап, като 

становището на АОП е окончателно. 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 


