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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. Проекта на решение за откриване на процедурата
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата
3. Проекта на 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. С оглед изложеното, проверката на проекта на техническата
спецификация е извършена от експерти на АОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от контрола

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
В поле IV.8) е указано, че предметът на поръчката се възлага с няколко

отделни процедури, като е посочена и общата стойност на поръчката, част от
която е настоящото възлагане. В полето е направена препратка към приложение
от индивидуален административен акт на директора на „Североизточно държавно
предприятие“ ДП - гр. Шумен, но липсват данни за останалите процедури и
описание на техния предмет (вж. чл. 21, ал. 5 и 6 ЗОП). Препоръчваме допълване
на приложимата информация.

Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В поле I.3) е посочен основният адрес на интернет страницата на ДГС
Шумен. Препоръчваме при откриване на процедурата в поле I.3) да се посочи
интернет адрес, който води директно до електронната преписка на конкретната
обществена поръчка (вж. чл. 42, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 32, ал. 1 и
ал. 2 от ЗОП и Приложение № 4, Част „Б“, т. 2 ЗОП).

2. В поле II.2.4) и поле II.1.4) на обявлението е повторено наименованието
на обществената поръчка, посочено в поле II.1.1, без да се предостави
информация за естеството и обема на дейностите (напр. вид МПС, видове
ремонтни дейности и др.). Посочването в обявлението на данни за
количеството/обема, макар и приблизителни е необходимо, за да могат
заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по възможностите им (вж.
Приложение № 4, част „Б“, т. 7 ЗОП). Препоръчваме допълване.

Бележката важи и за поле IV.3) на решението.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В поле III.1.1) са посочени основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5
от ЗОП.  Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗОП е
императивна, респ. всички точки от алинеята са задължителни основания за
отстраняване от участие в процедурата. Препоръчваме допълване.
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Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.2) се съдържа информация, която е неприложима към
критериите за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние на
участниците (вж. чл. 61 ЗОП). Препоръчваме редакция.

2. В същото поле, в т. „Други условия“ е указано, че „при необходимост,
възложителят може да възложи извършването на допълнителни количества
услуги от описаните в II.2., както и допълнителни услуги, свързани с предмета на
поръчката, но не посочените в II.2. от техническата спецификация“. Обръщаме
внимание, че тези условия може да се разглеждат като опция, към реализирането
на която възложителят ще пристъпи при определени обстоятелства (вж. чл. 21,
ал. 1 ЗОП и чл. 5 ППЗОП). Препоръчваме, ако е приложимо, изискването да се
отбележи и в поле II.2.11) на обявлението. Бележката е относима и за т. II.3. и II.4.
на техническата спецификация.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) е поставено изискване участниците да са „изпълнили
дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката и на стойност, не
по-малка от указаната прогнозна сума“. Условието е неясно, доколкото в
обявлението липсват данни за количеството/обема на поръчката (вж. коментара
относно поле ІІ.2.4). Освен това следва да се прецени дали е обосновано опитът
да се измерва с паричната му стойност/сума, доколкото ценообразуването се
влияе главно от пазарни фактори, като търсенето и предлагането на дадена услуга
към определен момент. Препоръчваме изискването да се обвърже с изпълнен
обем идентични/сходни услуги, вместо с тяхната стойност.

2. В т. 2 на полето е посочено, че „кандидатите следва да разполагат с
необходимата кадрова обезпеченост за извършване на услугите, като представят
информация за квалификацията на служителите си, ангажирани с изпълнението
на услугата“. От условията не става ясно лицата, които ще изпълняват дейностите
по ремонт/обслужване на МПС каква определена образователна или придобита
квалификация трябва да притежават (вж. §2, т. 41 от ДР на ЗОП).

Препоръчваме пояснение.
3. В т. 3, се изисква участникът да разполага със „собствен или нает обект на

територията на гр. Шумен, обезпечаващ възможността за извършване на
услугите“, обект на поръчката. Условия, свързани с определено местоположение,
по принцип се разглеждат като ограничителни, доколкото са възможни различни
решения за качествено изпълнение на договора. В случая ограничението би било
основателно, ако произтича от нормативен акт или възложителят може да
обоснове и докаже, че лице със собствен или нает обект, намиращ се на
територия, различна от гр. Шумен, не може да изпълни успешно и качествено
договора, при посочените от възложителя условия. Предвид изложеното
препоръчваме изискването да се прецизира.

В допълнение е указано, че участниците представят „съответния документ и
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информация…приложени към техническата оферта“. Възложителят следва да
има предвид, че при подаване на офертата участниците декларират съответствие
с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (вж. чл. 67, ал. 1 ЗОП), а
документите, с които се доказва съответствието, се представят по реда на чл. 67,
ал. 5 и 6 ЗОП.

Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:
В поле VII.1) на проекта на решение се предвижда предоставяне на

гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от общата
достигната стойност на договора. Възложителят следва да има предвид, че
гаранцията за изпълнение и нейният процент се посочват в обявлението, с което
се оповестява откриването на процедурата (вж. чл. 111, ал. 4 от ЗОП).
Препоръчваме допълване.

Проект на техническа спецификация

Констатации и препоръки:
Съдържащата се информация в техническата спецификация, в т. II.3; II.4 и

II.5 от раздел II. „Предмет на поръчката“ се повтаря с тази в т. IV.2; IV.3 и IV.4 от
раздел III. „Задължителни условия за изпълнение на поръчката“. С цел
прецизност, препоръчваме редакция на повтарящите се текстове.

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


