
 

 

Изх. номер: КСИ-200 

Дата: 09.10.2019 г. 

 

София – 1000 

ул. ”Леге” № 4 

 

 за съответствие с изискванията

ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап)

 за съответствие с изискванията

(ІІ етап) 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 

Възложител: 

Вид на възложителя: 

Вид на процедурата 

Процедурата е „ускорена“: 

Обект на поръчката: 

Предмет на поръчката: 

Обособени позиции: 

Професионална/и област/и, в

която/които попада предметът

на възлаганата поръчка (спо

възложителя): 

Срок за изпълнение: 

Прогнозна стойност на 

 тел.: (02) 9859 71 50 

факс: (02) 9859 71 52 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

СТАНОВИЩЕ  

за осъществен контрол 

по чл. 232 от ЗОП 

 
с изискванията на ЗОП на проектите на документи

етап) 

с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, 

КСИ-200/2019 г. 

20190814-01158-0017 

ДП „Пристанищна инфраструктура

„Пристанище Варна“ 

 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал

 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП

 Открита 

 
 Да  

 Не 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

„Ремонт на буйове и доставка на

обхвата на действие на Клон –

Варна“ 

 Да                                   Брой:  

 Не 

, в 

предметът 

според 
Извън списъка 

150 дни 

700 000 

 aop@aop.bg  

www.aop.bg  

ФИНАНСИТЕ 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

документи по чл. 232, 

чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП 

инфраструктура“, Клон ТП 

17 и ал. 3 ЗОП)  

ЗОП)  

доставка на оптика за тях в 

– ТП Пристанище 
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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: 

В изпратените за контрол документи не се съдържа информация относно 

източника на финансиране. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

1. Решение за откриване на процедурата; 

2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 

3. Техническа спецификация; 

4. 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 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 

„извън списъка“ по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за външните експерти при 

предварителен контрол на обществени поръчки. В тази връзка проверката на 

техническата спецификация и методиката за оценка, и на двата етапа на 

предварителния контрол, е извършена от експерти на АОП и обхваща 

съответствието на документите с изискванията на ЗОП (вж. чл. 18, т. 5 от 

Наредбата). 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

Обявление за обществена поръчка 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

В поле II.2.4), относно дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за 



3 

 

навигационно осигуряване (СНО) с вградена GSM мониторингова апаратура, е 

посочено „37 бр.“. Същевременно в техническата спецификация (стр. 6), за 

„доставка и монтаж на соларни LED светооптични системи в комплект с GSM 

модул за извършване на мониторинг“ (№ 2 от Количествената сметка) са 

предоставени следните количествени данни - 2.1 Червени – 25 бр., 2.2. Зелени – 

11 бр., 2.3. Основен път на ляво – 2 бр. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІІ.1.3) от участниците се изисква опит през последните 3 (три) 

години, „считано от крайния срок за подаване на офертите“. Съгласно чл. 63, 

ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗОП 3-годишният срок се изчислява съобразно датата на 

подаване на офертата. 

2. В същото поле е записано, че изискването за опит се доказва със „списък 

на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите“. Във 

връзка с определянето на сходен предмет и обем, в документацията за участие 

(стр. 5, т. 2.1.1.) са изброени дейности, които липсват сред посочените в 

обявлението. В допълнение, в обявлението не е отбелязано, че се представят и 

документи, които доказват извършената доставка или услуга (вж. чл. 64, ал. 1, 

т. 2 ЗОП и чл. 59, ал. 5 ЗОП). 

Бележката е относима съответно и към документите за доказване на 

изискването за персонал. 

3. В полето е поставено условие за прилагане на система за управление на 

околната среда без да се посочат документите за доказването му (вж. чл. 59, ал. 5 

ЗОП). 

 

Административна информация 

Констатации и препоръки: 

Видно от датата на изпращане на обявлението за публикуване – 27.09.2019 

г. и посочената в поле ІV.2.2) дата – 29.10.2019 г., срокът за получаване на 

оферти в процедурата е 32 дни. Същият е под минимално определеният в чл. 

133, ал. 1 ЗОП срок за получаване на оферти в открита процедура - 35 дни. 

Обръщаме внимание, че в обявлението не е отразено правното основание за 

съкращаване на срока (вж. чл. 133, ал. 2 и ал. 4 ЗОП). Следва да се има предвид, 

че при открита процедура, в която срокът за получаване на оферти е съкратен, 

жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в срока по чл. 

197, ал. 1, т. 3 ЗОП (вж. полета VІІ.3) на решението и VІ.4.3) на обявлението за 

поръчка).   

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле VІ.3), т. 11 като основание за отстраняване от участие е отбелязано 



4 

 

обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. В обявлението липсва посоченото в 

документацията за участие (стр. 4, т. 7.10.) основание по чл. 55, ал. 1, т. 4 ЗОП 

(вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП). 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки:  

1. Във формулата за изчисляване на оценката по показател СИП - „Срок за 

изпълнение на поръчката“, най-краткият предложен срок е означен като 

СИПmin, докато в указанията по прилагане на формулата, същият е с означение 

СРПmin. 

2. По показател ОИП – „Организация на изпълнението на поръчката“ е 

предвидено оценяване въз основа на предложени организация, подход и методи 

за изпълнение на дейностите, без да се прави разлика между различните 

организации, методи и т.н. В тази връзка възложителят следва да може да 

обоснове, че възприетият подход осигурява изпълнението на чл. 70, ал. 7, т. 2 

ЗОП, а предоставянето на определена информация (за организация, методи и 

т.н.) гарантира по-качественото изпълнение на възлаганите дейности.  

В допълнение, оценяването по посочения показател е обвързано с 

предложени организация, подход и методи за изпълнение на дейностите, които 

„гарантират качественото и срочно изпълнение на поръчката“. С оглед 

поставения в поле ІІІ.1.3) на обявлението критерий за подбор относно прилагане 

на система за управление на качеството (по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или 

еквивалентна), възложителят следва да може да докаже, че е изпълнен чл. 70, ал. 

12 ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията.  

 

 

 

                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

                                                                                               РОСИЦА ГЛАВУРОВА 
                                                                                 /Съгласно Заповед № РД-71/07.10.2019 г./ 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 


