
 

 

Изх. номер: КСИ-43 

Дата: 25.04.2018 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 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-43/2018 год. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20180227-01272-0005 

Възложител: Столична община – район Слатина 

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 
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Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Слатина”, във връзка с 

„Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, по обособени 

позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 6 

 Не 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

3. „Енергийна ефективност (професионален опит в 

извършване на обследване за енергийна ефективност 

и/или сертифициране на сгради, разработване и 

изпълнение на проекти за използване на възобновяеми 

енергийни ресурси и/или прилагане на енергийно 

ефективни мерки)“ 

Срок за изпълнение: 200 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
415 296,16 лева 

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 



3 

 

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 е 

извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП. 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

 

Предмет  

Констатации и препоръки: 

Настоящата обществена поръчка е разделена на шест обособени позиции. 

Обособени позиции № 1 и № 2 са за извършване на строително-монтажни 

дейности, обособени позиции № 3 и № 4 за упражняване на строителен надзор 

по време на строителството, а № 5 и № 6 - инвеститорски контрол по време на 

строителството. Видно от посоченото, възлаганите дейности са насочени към 

заинтересовани лица с различен икономически профил, които трябва да 

отговарят на различни условия. В тази връзка възложителят следва да разполага 

с аргументи, че с избрания подход на възлагане не ограничава конкуренцията. 

 

 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.1) е посочено, че участникът трябва да е вписан в ЦПРС (ОП 1 и 

2), както и да притежава валидно удостоверение/лиценз съгласно чл. 167 от ЗУТ 

за извършване на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ (ОП 3 и 4). Уточнено 

е, че информация се посочва в ЕЕДОП. Възложителят не е указал документът, с 

който се доказва изпълнението на поставения критерий за подбор, както изисква   

чл. 59, ал. 5 ЗОП. Бележката важи и за полета III.1.2) и III.1.3).  

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3) е посочено, че участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП 

информация за предходния си опит в изпълнение на предмета на поръчката, по 

съответната обособена позиция, заедно с доказателство. Съгласно чл. 67, ал. 1 от 

ЗОП при подаването на офертата участниците декларират съответствие с 

критериите за подбор чрез предоставяне на единен европейски документ за 
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обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказателства за декларираните обстоятелства се 

представят съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

 

 

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 и следва да се направи от възложителя. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                 ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

 

          ЮЛИАН КАПАНОВ  

                                                                                                        /главен секретар/ 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 


