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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-159/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200626-00797-0002

Възложител: Община Бургас

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:

„Изпълнение на СМР за изграждане на детска
градина ”МОРСКО КОНЧЕ” филиал на
ДГ”РАКОВИНА” В УПИ I, КВ.7, к-с ”Братя
Миладинови”, гр. Бургас“

Обособени позиции:
Да Брой:
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът

Строителство на сгради и съоръжения
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на възлаганата поръчка (според
възложителя):

Срок за изпълнение: 420 дни

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 2 143 803, 12

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:

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
1. В изпратеното решение за откриване на процедурата неправилно е

отбелязано „Решение за публикуване“. Обръщаме внимание, че на първия етап
от осъществявания от АОП предварителен контрол, проверката обхваща
проектите на документите по чл. 232, ал. 3, т. 1 ЗОП.

Бележката е относима и към изпратеното обявление за поръчка.
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2. В поле ІV.5) е посочено, че обществената поръчка не съдържа
изисквания, свързани с опазване на околната среда. Доколкото такива
изисквания са заложени в критериите за подбор (вж. т. 3 на поле ІІІ.1.3) на
проекта на обявление), препоръчваме редакция.

Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В поле II.1.2) е посочен CPV код – 45000000 - Строителни и монтажни
работи, а в поле II.2.2) – 45200000 „Строителни и монтажни работи на сгради и
строителни съоръжения или на части от тях“. С цел прецизност и по-точно
описание на предмета на поръчката, препоръчваме отбелязване на CPV код
45214100 - „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски
градини“.

2. В поле II.2.4) възложителят е представил основна информация за
сградата, но липсва информация относно обема на възлагания договор. Съгласно
Приложение № 4 част Б, т. 7 ЗОП, в обявлението се посочва обемът, който
следва да бъде изпълнен (напр. РЗП на сградата). Препоръчваме допълване на
информацията.

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

1. В поле ІІІ.1.1) от участниците се изисква да имат регистрация в
Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на
строежи от категорията строеж, в която попада обекта, а именно: I-ва група,
минимум IV-та категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ.
Доколкото с разглежданата процедура се възлага изграждане на детска градина
(вж. полета ІІ.1.4) и ІІ.2.4), а посочената разпоредба касае дейности по
реконструкция и основен ремонт, препоръчваме да се прецени дали предметът
на възлагане попада в обхвата на цитираната норма.

Бележката е относима и към поле ІІІ.1.2) на проекта на обявление.
2. В същото поле е записано, че ако участникът е чуждестранно лице (на

етап сключване на договор), той може да представи „валиден еквивалентен
документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи
вписването на участника в съответен регистър на тази държава“. Да се има
предвид, че това е допустимо при условията на чл. 67, ал. 5 ЗОП. При сключване
на договор избраният за изпълнител трябва да представи документ, че има право
да извършва строителство в Република България, включително че е извършил
съответна регистрация, когато е необходимо за изпълнението на поръчката (вж.
чл. 112, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗОП). Препоръчваме информацията за доказване на
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изискването да се прецизира.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.3), т. 1 е поставено условие за опит, без да е посочено
минимално ниво, при изпълнението на което се приема, че участниците
отговарят на изискването (вж. чл. 59, ал. 5, изр. 2 ЗОП). Препоръчваме
допълване.

В полето е записано, че под „дейности сходни с предмета на поръчката“,
следва да се разбира изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или
обновяване на административни и/или обществено-обслужващи сгради от първа
група, минимум четвърта категория, „с РЗП не по-малко от 1000 м2“. Доколкото
в поле ІІ.2.4) на обявлението липсват данни за РЗП на обекта, препоръчваме
възложителят да прецени дали изискването е обосновано (вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП).

Следва да се има предвид, че изискването за опит се доказва със списъка по
чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП, придружен с посочените в полето документи.
Препоръчваме прецизиране.

2. В т. 3 на ІІІ.1.3) от участниците се изисква да прилагат система „за
управление на качеството“, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO
14001:2015. Посоченият стандарт касае системите „за опазване на околната
среда“, с оглед на което, препоръчваме прецизиране на записа.

Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:
1. В поле ІІІ.2.2) са изброени основания за отстраняване от участие в

процедурата. Препоръчваме да се допълнят и основанията по чл. 107 ЗОП (вж.
Приложение № 4, Част „Б“, т. 11, б. „в” ЗОП).

2. Препоръчваме записът на чл. 54, ал. 2, изр. второ ЗОП в полето да се
прецизира, тъй като е непълен.

3. В проекта на обявление липсва информация за предвидени гаранции. В
случай че изисква такива, възложителят следва да има предвид разпоредбата на
чл. 111, ал. 4 ЗОП, съгласно която предвидените гаранции и техният процент се
посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
Препоръчваме допълване, ако е приложимо.

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
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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)

МИХАИЛ

МИХАЙЛОВ

Вярно с оригинала
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