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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)

 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-24/2019 г.

ИН на регистрационната форма
от ССИ: 20190130-02711-0003

Възложител:
Държавно горско стопанство Шумен -
Териториално поделение на Североизточно
държавно предприятие ДП Шумен

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
 Не

Обект на поръчката:
 Строителство
 Доставки
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 Услуги
 Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Ремонт и периодично техническо обслужване на
моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС
Шумен“, за срок от една година, считано от датата на
сключване на договора“

Обособени позиции:
 Да                                   Брой:
 Не

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

Извън списъка

Срок за изпълнение: 12 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 9 000 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

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 проекта на техническата спецификация е извършена
от външен експерт по чл. 229а ЗОП.  Да   Не

Коментари и други бележки:
В проекта на решението за откриване на процедурата е посочено, че

предметът на поръчката попада в професионална област, която е извън списъка
по чл. 229а от ЗОП (отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.). С оглед
изложеното, проверката на техническата спецификация на двата етапа на
предварителния контрол е извършена от експерти на АОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от контрола

Обявление за обществена поръчка

Профил на купувача

Констатации и препоръки:
Решението и обявлението за откриване на процедурата не са публикувани в

преписката на поръчката. Вместо това е направена препратка към публикацията
им в РОП. Съгласно чл. 42, ал. 2, т. 1 ЗОП (отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от
01.03.2019 г.) всички решения и обявления се публикуват в профила на купувача.

Предмет
Констатации и препоръки:

В поле II.2.11) е отбелязано, че се предвиждат опции. За тяхното описание е
направена препратка към техническата спецификация, вместо да се посочат
условията, при които се прилагат (вж. чл. 5, ал. 2 от ППЗОП (в редакцията в сила
до 01.03.2019 г.)).

Условия за участие
Констатации и препоръки:

В поле III.1.1) са посочени основания за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1- т.
5 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП е свързано с лишаването на
участника от правото му да упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. Такава
не е посочена в обявлението (вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП).

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. Становището касае съответствието на представените в АОП  документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.

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


