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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-144/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200608-01042-0048

Възложител: Община Трявна

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:
Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо
депо за отпадъци на община Трявна по две обособени
позиции

Обособени позиции:
Да Брой: 2
Не

Професионалната област, в
която попада предметът на
възлаганата поръчка (според
възложителя):

Екология

Срок за изпълнение:
Обособена позиция № 1 – 334 дни
Обособена позиция № 2 – 36 месеца
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Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 1 298 703,58 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:
Критерият за възлагане по обособена позиция № 1 е оптимално

съотношение качество/цена, а по обособена позиция № 2 – най-ниска цена.

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:

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от контрола

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации

Констатации и препоръки:
В проекта на решение възложителят не е попълнил идентификационния

номер на регистрационната форма от Системата за случаен избор.
Препоръчваме при откриване на процедурата този номер да се допълни в
решението, наред с номера и датата на становището от извършения от АОП
контрол.
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Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле II.2.4) на ОП 2 възложителят е описал основните дейностите, които
се възлагат за изпълнение, но липсва информация относно количествените
параметри на договора. Съгласно чл. 46, ал. 2 ЗОП и Приложение № 19, т. 3
ЗОП, в обявлението се посочва обемът, който следва да бъде изпълнен (напр.
площ на депото). Препоръчваме допълване на информацията.

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

1. В поле III.1.1) възложителят е поставил изискване към участниците за
регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за
изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория. Посочено е, че на
етап подписване на договор обстоятелството се доказва от избрания за
изпълнител участник с представяне на копие от удостоверение за вписване в
ЦПРС или „друг документ за регистрация в аналогични регистри...“. Следва да
се има предвид, че възможността за позоваване на аналогични регистри е
относима към момента на подаване и разглеждане на оферта, а при сключването
на договор избраният за изпълнител (вкл. ако е чуждестранно лице) следва да
представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява строителство
в Република България, както и че е извършил съответната регистрация, ако е
необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).

2. В поле VI.3) възложителят е посочил основания, при наличието на
които ще отстранява участници от процедурата, част от които не са
конкретизирани, а е направена препратка към документацията. Препоръчваме в
обявлението да се допълнят основанията за отстраняване от процедурата (вж. чл.
54, ал. 1 ЗОП (ако е приложимо и чл. 55, ал. 1 ЗОП), Приложение № 19, т. 5
ЗОП, както и отговор на въпрос „Предоставяне на информация в ЕЕДОП,
относно националните основания за отстраняване“ в рубриката „Въпроси и
отговори“, раздел „Методология“ на Портала за обществени поръчки:
https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori).

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) възложителят е поставил условие участникът да е
изпълнил минимум едно строителство с предмет, идентичен или сходен с
предмета на поръчката, в самостоятелно качество или като част от обединение.
Поставеното условие е ограничително към стопански субекти, които са
участвали в изпълнение на СМР като подизпълнители и отговарят на
поставените минимални изисквания. Препоръчваме корекция на поставеното
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изискване.
2. Информацията в поле III.1.3) съдържа много съкращения, без да са

спазени общоприетите правила за съкращаване. Това прави текста труден за
четене и разбиране. Препоръчваме редактиране и преструктуриране на
информацията в полето (чрез избягване на повторения и съкращения, освен ако
не е наложително).

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. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично състезание“,
предварителният контрол завършва след осъществяването на първия етап.

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.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ

МИХАЙЛОВ

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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