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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 и ал. 5 ЗОП (І етап) 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

ИН на регистрационната форма 

от ССИ 
20170526-00814-0002 

Възложител: Община Враца 

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 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 
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централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в 

участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. 

”Кръстьо Българията” и 12 улици в Централна градска 

част” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 180 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
5 691 000.00 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: 

 

 

 

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 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 

 
Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

        1. В поле I.1) на решението, като адрес на профила на купувача на 

възложителя е посочен електронен адрес, водещ до обособена електронна 

преписка на вече съществуваща обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
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бетон, трошен камък и строителни материали“. Препоръчваме при откриване на 

процедурата, в полето да се посочи адресът на профила на купувача на 

възложителя.  

В поле I.3) на обявлението е посочен същият електронен адрес. 

Препоръчваме при откриване на процедурата възложителят да посочи в него 

електронен адрес, който води директно до обособената електронна преписка на 

поръчката (вж. чл. 32, ал. 1 ЗОП и чл. 42, ал. 3 ЗОП). 

2. В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е направена 

препратка към чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Полето е предназначено за 

указване на срока, в който може да се обжалва решението за откриване на 

процедурата (чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). В случая коректната препратка е чл. 197, ал. 

1, т. 1 ЗОП, тъй като процедурата е „открита“ и не е отбелязана необходимост от 

спешно възлагане на договора. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението. 

Препоръчваме редакция. 

3. В поле ІV.6) е отбелязано „НЕ“ и е посочена кратка информация за 

неразделянето на поръчката на обособени позиции. Обръщаме внимание, че 

наличието на формални мотиви може да се приема като липса на такива. 

Препоръчваме при откриване на процедурата в полето да се посочат причините, 

според които разделянето на предмета на обособени позиции не е 

целесъобразно. 

 

Проект на обявление за обществена поръчка 
 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІІ.1.1) е поставено изискване участниците да имат регистрация в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на 

строежи – първа група, четвърта категория; втора група, трета категория и 

четвърта група, трета категория. Доколкото в поле ІІ.2.4) е посочено, че 

ремонтните дейности обхващат 60 дка, от записа не става ясно за кои части от 

строителния обект се отнасят посочените групи/категории строежи. 

Препоръчваме допълване. 

2. В коментираното поле е допълнено, че при подписване на договора 

изискването се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за 

регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ. Възложителят следва да има 

предвид, че при сключването на договора избраният за изпълнител трябва да 

представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата 

дейност в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, 

когато е необходимо (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП). Препоръчваме прецизиране на 

информацията. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

          1. В поле ІІІ.1.3), т. 2 се изисква участникът да е сертифициран по стандарт 

БДС EN ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент за 

дейностите в обхват, приложим към предмета на поръчката. 
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Не е посочено, че възложителят ще приема и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал 

достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 

съответните срокове по независещи от него причини (вж. чл. 64, ал. 7 ЗОП). 

Препоръчваме допълнение. 

2. В поле ІІІ.1.3) е посочено, че участниците трябва да са сертифицирани по 

стандарт БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или 

еквивалент за дейностите в обхват, приложим към предмета на поръчката, който 

включва множество дейности: СМР на пешеходни зони; паркове и алеи в големи 

и средни градски центрове и курортни места, улично, градинско и парково 

осветление и озеленяване. Същевременно е допълнено, че при обединение, 

изискването се отнася до участниците, които ще извършват дейностите по 

строителството. Препоръчваме прецизиране на изискването.  

 

Проект на методика 

 

Констатации и препоръки:  

При разглеждане на проекта на методика за оценка на офертите, се 

установи следното: 

1. Според указанията, комплексната оценка (КО) на офертите е сбор от 

оценките по показател ПП „Предложение за изпълнение на поръчката“ с 

максимален брой точки 60 и по показател ЦП „Ценово предложение“ с 

максимален брой точки 40. Същевременно, в указанията за определяне на 

оценката по показател ПП е записано, че той е съставен от сбора на П1, П2 и П3, 

чиито максимален брой точки е съответно 8, 7 и 10. Така при сумирането на 

оценките по П1, П2 и П3 се получава сбор от 25 точки.  

2. В методиката се съдържат указания за подпоказател „Професионална 

компетентност на персонала…“, с максимална оценка 35 точки, който според 

разписаните от възложителя правила за формиране на комплексната оценка, не 

участва в нея.  

3. Видно от методиката, показателят ПП и подпоказателите П1, П2 и П3 са 

с едно и също наименование – „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

Доколкото те се различават по описание и по максимална оценка, препоръчваме 

наименованията на ПП, П1, П2 и П3 да се прецизират. Бележката е относима и за 

поле ІІ.2.5) на обявлението. 

4. Показател П1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съдържа 4 

елемента (СМР, необходими за изпълнение предмета на поръчката, организация 

на работа и продължителност на строителните процеси, мобилизация и 

разпределение на техническите ресурси, план за организация по осигуряване на 

основните материали) линеен график, които са описани в т. 1-5. Според 

указанията за формиране на оценката, за присъждане на точки е необходимо 

представяне на предложение по една или няколко от точките от 1 до 4 и 

линейният график по т. 5. От посоченото може да се направи извод, че е 

достатъчно само посочването на съответната информация от т. 1 до т. 4, без да се 

прави преценка какво качество се предлага в представеното предложение, напр. 

между различното разпределение, ресурси и дейности. Следва да се има 

предвид, че избраните показатели трябва да са ясно разграничими, да отчитат 
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характеристиките на предложенията и да идентифицират качеството на 

предлаганото строителство (чл. 70, ал. 7, т. 2 от ЗОП).  

5. В букви „б“ и „в“ по същия показател е предвидено, че се присъждат 

различен брой точки, съответно 5 т. и 8 т., при представен еднакъв брой 

предложения – „по две от точките от т. 1 до т. 4, идентифицирани от 

възложителя, и линеен график“. Не става ясно, в кои случаи ще се присъждат 5 

т., и в кои случаи – 8 т. 

6. По показател П2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ се оценява 

броят на предложените от участника мерки за намаляване затрудненията при 

изпълнение на строителството. Възложителят е определил разбирането си за 

„ефективна мярка“. Същевременно е поставил изискване, мерките да са 

„адекватни и приложими“, без да поясни схващането си за „адекватни и 

приложими“.  

7. В част от т. II на методиката „Професионална компетентност на 

персонала“ се оценява специфичния опит на експерти в изпълнението на 

строителство, сходно с предмета на поръчката (строеж, категория). Не е 

пояснено, кое строителство ще се приеме за „сходно“ с предмета на поръчката и 

за каква категория строеж се има предвид (вж. чл. 70, ал. 7, т. 2 ЗОП). В 

обявлението относно възлагания обект, са посочени повече от една категория 

строежи.  

Препоръчваме методиката да се преработи. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП проектите 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. 

 

 

 

 

                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 


