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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 ЗОП (І етап) 

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

(ІІ етап) 

 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-259/2019 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20191010-00966-0001 

Възложител: Технически университет - Варна 

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 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на 

средно и ниско напрежение за нуждите на Технически 

университет - Варна от координатор на балансираща 

група“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

28. Енергетика 
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Срок за изпълнение: 18.10.2019 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
720 050.00 

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 проектите на техническата спецификация и 

методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от 

външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП 

 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

Поради отказ на изтегления външен експерт да извърши възложената 

проверка и предвид обстоятелството, че в списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП няма 

включени други външни експерти в областта, определена от възложителя като 

съответстваща на предмета на поръчката - „28. Енергетика”, проверката на 

проекта на техническа спецификация е извършена от експерти на АОП и обхваща 

съответствието на документа с изискванията на ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

1. В поле І.1) на проекта на обявление не са посочени: лице за контакт, 

телефон, електронна поща и факс, интернет адрес/и и адрес на профила на 
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купувача (URL). Съгласно Приложение № 4, част Б, т. 1 ЗОП, данните са част от 

минимално изискуемата информация на обявлението. Препоръчваме при 

откриване на процедурата допълване на липсващите данни. 

2. В поле I.3) е отбелязано, че се осигурява неограничен, пълен и пряк достъп 

до документацията за обществена поръчка, но не е посочен интернет адрес за 

връзка. Обръщаме внимание, че при откриване на процедурата в полето следва да 

се посочи адрес, който да води към самостоятелния раздел в профила на купувача, 

съдържащ документите и информацията за конкретната поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 

и ал. 2 ЗОП, чл. 36а, ал. 1, т. 3 и ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 ЗОП). 

Препоръчваме допълване. 

 

 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІ.2.11) е маркирано, че не се предвиждат опции. С оглед 

предвидената в поле ІІ.2.11) възможност възложителят да удължи срока на 

договора с 3 месеца, препоръчваме редакция, както и съобразяване с изискванията 

на чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5 ППЗОП). 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3) към участниците е поставено изискване да са изпълнили 

дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена 

поръчка. Не е пояснено разбирането за сходни доставки. Препоръчваме 

допълване.  

Доколкото липсва и уточнение относно обема, при който се приема, че 

участниците отговарят на условието (вж. чл. 63, ал. 1, т. 1, ал. 2 ЗОП), обръщам 

внимание, че записът предполага да се допуснат всички участници, които са 

реализирали поне една такава доставка, независимо от нейния обем.  

 

 

Административна информация 

Констатации и препоръки: 

В раздел VI.2), „Административна информация“ на проекта на обявлението, 

голяма част от полетата не са попълнени. В полета VI.2.2), VI.2.6) и VI.2.7) не са 

вписани: прогнозен срок за получаване на офертите; минимален срок, през който 

оферентът е обвързан с предложението, както и дата, място и време за отварянето 

им. Съгласно Приложение № 4, част Б, т. 19, т. 21, буква „а“ и „б“ ЗОП данните са 

част от информацията, която най-малко трябва да съдържа обявлението. Предвид 

изложеното, препоръчваме допълване. 

 

 



4 

 

 

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. Възложителят е длъжен да ги прилага, освен 

когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5 ЗОП). 

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 

 
 


