
 

 

Изх. номер: КСИ-102 

Дата: 13.07.2017 г. 

 

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 документите 

по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ 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 
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 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

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. 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 

Коментари и други бележки: 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

 

Констатации и препоръки: 

В решението за откриване на процедурата не е направена отметка, че е 

осъществен предварителен контрол от АОП. 

 

 

Обявление за обществена поръчка 
 

 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

Възложителят трябва да публикува документите за конкретната поръчка в 

своя профил на купувача, в обособена електронна преписка, в следните срокове: 

решението и обявлението за откриване на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка - в деня на публикуването им в РОП (чл. 24, ал. 1, т. 1 

ППЗОП); цялата документация - от датата на публикуване на обявлението в 

„Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) (чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП). В 

случая документите са публикувани в РОП и в ОВ на ЕС на 06.07.2017 г.  

В профила на купувача е посочена само датата на преписката – 

05.07.2017 г., поради което е спорно дали са изпълнени посочените по-горе 

нормативни изисквания (вж. чл. 24, ал. 4 ППЗОП). 

 

 

Описание 

Констатации и препоръки: 

В посочените в поле II.2.5) на обявлението критерии за качество по 

показателя П2 е пропусната думата „срок“. Правилният запис е: П2 „Предлаган 

гаранционен срок за пешеходната зона и улиците“. 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3), т. 1, изисквано минимално ниво, е посочено, че участниците 

трябва да са изпълнили през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, строително-монтажни работи (СМР) с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката. Записано е, че строителство 

„сходно“ с предмета на поръчката е: изпълнени СМР на пешеходни зони, 

паркове и алеи в големи и средни градски центрове и курортни места, без да  е 

пояснено кои са „големи“ и „средни“ градски центрове. 
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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) 

 

                                                                           ИВО КАЦАРОВ 

 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


