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София – 1000  тел.: (02) 9859 71 50  aop@aop.bg  

ул. ”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg  

  

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 и ал. 5 ЗОП (І етап) 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и 

ал. 5 ЗОП (ІІ етап) 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на работата на комисията по чл. 103 ЗОП 

 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-196/2018 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20181008-00111-0040 

Възложител: Община Котел 

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 

 Ограничена  

 Състезателна процедура с договаряне 

 Договаряне с предварителна покана за участие 

 Състезателен диалог 

 Партньорство за иновации 

 Договаряне без предварително обявление 

 Договаряне без предварителна покана за участие 

 Конкурс за проект 

 Публично състезание 

 Пряко договаряне 

Процедурата е „ускорена“:  Да  
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 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни 

настилки и съоръжения към тях в гр. Котел, по четири 

обособени позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно 

строителство 

Срок за изпълнение: 8 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 685 967,80 

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. 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 експерт по чл. 229а 

ЗОП. 

 Да        Не                             
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Коментари и други бележки: 

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта на 

предмета на обществената поръчка, избрана от възложителя - 10. Инженерство, 

профил Пътно/транспортно строителство. Поради изложеното и на основание 

чл. 19 от Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за 

проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, 

проверката на техническите спецификации и методиката за оценка на офертите 

и на двата етапа на контрола чрез случаен избор е извършена от експерти на 

АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3) във връзка с удостоверяване съответствие с изискванията 

към инженерно-техническия екип е посочено, че при сключване на договора се 

представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на екипа, „собствен и/или нает“. Да 

се има предвид, че в този списък могат да се посочват и лица, които към 

момента на подаване на офертата все още не са „собствени или наети“, но има 

двустранно съгласие между участник и експерт, че в случай на спечелване на 

поръчката ще участват в изпълнението ѝ като част от екипа на изпълнителя. 

 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки:  

Видно от указанията за оценка по двата технически подпоказателя 

„Технологична последователност и срокове за изпълнение” (П1) и „Организация 

за изпълнение на поръчката” (П2), оценяването с по-висока оценка е в 

зависимост от представяне на информация, надграждаща задължително 

изискваната – напр. дефиниране на ключови моменти в организационното 

предложение на участника, с което се гарантират техническите преимущества на 

конкретното предложение; посочване на ресурсите, необходими за изпълнение 

на всяка дейност; описание на техническите характеристики на основните 

строителни продукти/материали; идентифициране и анализ на обстоятелства, 

които могат да предизвикат затруднения в планираната организация и  

предлагане на съответни мерки за предотвратяване и преодоляването им. 

Характерно за този подход е, че всички оферти, които съдържат посочената 

информация, следва да се оценяват еднакво. Доколкото участниците имат пълна 

свобода да посочат произволен брой и вид ключови моменти, затрудняващи 

обстоятелства, мерки и т.н. и методиката не предвижда извършване на сравнение 
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и отличаване на едни строителни продукти/материали от други, на едни мерки от 

други и т.н., възложителят следва да разполага с доказателства, че избраният 

подход осигурява по-висока оценка на предложенията, които осигуряват по-

добро и по-качествено изпълнение. 

 

 

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. 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. 

 

 

 

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 


