
 

 

Изх. номер: КСИ-89 

Дата: 28.06.19 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 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-89/2019 г. 

ИН на регистрационната 
форма от ССИ: 20190509-00285-0011 

Възложител: Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

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 хранителни продукти и напитки за 
нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и 
Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит 
Рилски““ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 47 
 Не 
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Професионална/и област/и, в 
която/които попада предметът 
на възлаганата поръчка (според 
възложителя): 

75. Храни, хранене и диетика 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 1 443 136,60 

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. 232а ЗОП  Да        Не 

Коментари и други бележки: 
Проверката на проекта на техническата спецификация на първия етап на 

контрол е извършена от външен експерт, избран по реда на наредбата по чл. 232а, 
ал. 6 ЗОП. На втория етап на контрол проверката се извършва от експерти на АОП 
и обхваща съответствието на документа с изискванията на ЗОП. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 
Резултати от проверката на АОП 
 
Решение за откриване на процедурата 
 

Констатации и препоръки: 
Дадената в становището на АОП от първия етап на предварителния контрол 

препоръка (т. 2), касаеща поле ІІІ.1.3) на обявлението за поръчка, както и някои 
от препоръките в становището на външния експерт, не са съобразени от 
възложителя при откриване на процедурата. В АОП не са изпратени писмени 



3 

 

мотиви съобразно изискването на чл. 232, ал. 7 ЗОП (вж. секция „Приложение за 
предварителен контрол“ на решението и Методическо указание на АОП с рег. № 
МУ-4 от 28.02.2019 г.). 

 
Обявление за обществена поръчка 
 

 
Обхват на поръчката 
Констатации и препоръки: 

1. В полета ІІ.2.4), при някои от обособените позиции, се поставя изискване 
за доставка на стоки, характеризирани чрез посочване на търговско наименование 
(марка)/производител (напр. обособена позиция № 18 – „луканка „Орехите“, 
обособена позиция № 19 – „крем супа "MAGGI“, обособена позиция № 22 – 
„Активия“, „Данон“ и др.). Обръщаме внимание, че използваният подход е 
недопустим, въпреки посочването „или еквивалентно/и“, тъй като е възможно 
даването на описание на характеристиките на съответната стока (вж. чл. 49, ал. 2 
ЗОП).  

Бележката е относима и към техническата спецификация. 
2. По отношение доставката на „Кафе на зърна "BIANCHI BLACK" или 

еквивалентно/и“ (вж. ОП № 28) е допуснато несъответствие между посочените в 
поле ІІ.2.4) количествени данни (1000 кг.) и количеството, отбелязано в 
„Приложение. Обособени позиции хранителни продукти и напитки“ към 
документацията за участие (2000 кг.). 

 
Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 
В поле ІІІ.1.3)  не са посочени документите, с които в случаите по чл. 67, ал. 5 

ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП се доказва съответствие със зададения в полето 
критерий за подбор (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП).  

 
 

Административна информация 

Констатации и препоръки: 
Видно от датата на изпращане на обявлението за публикуване – 14.06.2019 г. 

и посочената в поле ІV.2.2) дата – 17.07.2019 г., срокът за получаване на оферти в 
процедурата е 33 дни. Същият е под минимално определеният в чл. 74, ал. 1 ЗОП 
срок за получаване на оферти в открита процедура - 35 дни. Обръщаме внимание, 

Профил на купувача  
Констатации и препоръки:  

Документацията на поръчката не е публикувана на профила на купувача в 
деня на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския 
съюз (ЕС) – 18.06.2019 г., а на 17.06.2019 г., т.е. по-рано от предвиденото в закона 
(вж. чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП). 
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че в обявлението не е отразено правното основание за съкращаване на срока (вж. 
чл. 74, ал. 2 и ал. 4 ЗОП). Следва да се има предвид, че при открита процедура, в 
която срокът за получаване на оферти е съкратен, жалба срещу решението за 
откриване на процедурата се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗОП (вж. полета 
VІІ.3) на решението и VІ.4.3) на обявлението за поръчка).   

 
Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки:  
В техническата спецификация, за всички обособени позиции, е предвидено 

следното: 
- приемане на заявките за доставки на хранителни продукти „на телефон“ или 

на e-mail 
- срок на доставките на заявената стока/продукти – „не повече от 6 часа, 

считано от получаване на заявката за доставка“ 
- време за реакция при рекламация – „до 4 (четири) часа“ 
Следва да се отбележи, че поставените изисквания не са съобразени със 

стандартизирания образец на „Договор за доставка на хранителни продукти“ (чл. 
5.4, чл. 4.2 и чл. 5.11), задължителен за възложителите при възлагане на поръчки 
с такъв предмет (вж. чл. 231, ал. 4 ЗОП). В тази връзка към досието на поръчката 
се прилагат писмени мотиви (вж. чл. 231, ал. 5 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. 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 


