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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-28/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200122-00353-0001

Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

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:
„Доставка на химични реагенти за корекционна
обработка в I-ви и II-ри контур, дезактивация и
химични промивки“

Обособени позиции:
Да Брой: 6
Не

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

16. Химически технологии

Срок за изпълнение: 12 месеца

Прогнозна стойност на 268 500
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поръчката в лв. без ДДС:

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

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 за откриване на процедурата възложителят е

отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е
„Химически технологии“. 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 проектите на техническите спецификации е
извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с
изискванията на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от контрола

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
В поле І.1) на документа не е посочен код NUTS. Препоръчваме допълване.
Бележката е относима и към поле І.1) на проекта на обявление.

Проект на обявление за обществена поръчка
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Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В полета ІІ.2.3) на обособените позиции не е отбелязан код NUTS (вж.
Приложение № 19, т. 4 ЗОП). Препоръчваме допълване.

2. В поле ІІ.2.7) на обособена позиция № 6 е посочено, че
продължителността на поръчката е 12 дни. Същевременно в поле ІІ.2.4) е
записано, че доставките ще се извършват при възникнала необходимост след
предварителна заявка за период от „1 година“. Препоръчваме уеднаквяване на
информацията.

3. В проекта на обявление, за всички обособени позиции, не се съдържа
информация относно източника на финансиране (вж. чл. 178, ал. 1 ЗОП и
Приложение № 19, т. 2 ЗОП). Препоръчваме допълване.

Проект на техническа спецификация

Констатации и препоръки:
В проектите на технически спецификации, за всички обособени позиции, е

поставено изискване производителят да притежава сертифицирана система за
управление на качеството в съответствие с ISO 9001 и да представи копие на
валиден сертификат. Доколкото производителят е трето лице, което не участва
пряко в процедурата, а качеството на продуктите се гарантира с документи,
удостоверяващи произход, състав, съответствие и т.н., препоръчваме визираното
условие да отпадне.

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. При осъществяване на контрола е съобразен редът за възлагане на
обществени поръчки чрез 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.), Методическо указание на АОП с рег. № МУ-10
от 16.12.2019 г. на електронен адрес https://www2.aop.bg/wp-
content/uploads/2019/12/MU10.pdf и Методическо указание на АОП с рег. № МУ-
1 от 06.01.2020 г. на електронен адрес https://www2.aop.bg/wp-
content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf).

3. Контролът по чл. 232 ЗОП на процедура „публично
състезание“ завършва след осъществяването на първия етап (вж. чл. 232, ал. 9, т.

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf
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3 ЗОП и Методическо указание на АОП с рег. № МУ-2 от 10.01.2020 г. на
електронен адрес https://www2.aop.bg/wp-
content/uploads/2020/01/MU_2_2020.pdf). В случай че възложителят не вземе
предвид констатациите от становището на АОП, към досието на поръчката се
прилагат писмени мотиви (вж. чл. 232, ал. 10 ЗОП).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

Доц. д-р МИГЛЕНА
ПАВЛОВА

Вярно с оригинала,
подписан на хартия

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU_2_2020.pdf
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU_2_2020.pdf
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