
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изх. номер: КСИ-184 

Дата:........................

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,
ал. 5 и ал. 9 ЗОП (I етап)

РАЗДЕЛ I 
Процедура

Към КСИ № КСИ-184/2020 г.

ИН на регистрационната 
форма от ССИ: 20200803-00435-0004

Възложител: „Софийска вода” АД

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 Публично състезание

Процедурата е „ускорена“: Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Извънгаранционно сервизно обслужване на 
лабораторна апаратура произведена от Agilent: ICP- 
OES спектрометър 710 ES Varian; ICP-OES Agilent 
5110; ICP-MS Agilent 7800, GC- FID Agilent 7890 B, 
GC-MS/QQQ Agilent 7010B с Purge&Trap модул, 
което да включва извършване на профилактичен 
преглед, ремонт и доставка на резервни части и 
консумативи”

Обособени позиции:
Да Брой: 
Не

София -  1000
ул. ”Леге” № 4

тел.: (02) 9859 71 50 
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bg


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

Извън списъка

Срок за изпълнение: 24 месеца
Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 288 000.00

Финансиране:
1 1 Изцяло от националния бюджет 
1 1 Изцяло или частично със средства от ЕС 
1X1 Друго:

Критерий за възлагане на 
поръчката:

1X1 Най-ниска цена
1 1 Ниво на разходите
1 | Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ II
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;

______4. Проекта на методика за оценка.____________________________________
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП X  Да □  Не
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 
предвидения ред X  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 X  Не

Коментари и други бележки:
В проекта на решение за откриване на процедурата, възложителят е посочил 

че професионалната област, в която попада предметът на настоящата обществена 
поръчка, е извън одобрения от АОП списък на областите, в които са необходими 
специалисти за проверка. Поради изложеното и на основание чл. 18, т. 5 от 
Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени 
поръчки, проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за 
оценка е извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на 
документите с изискванията на ЗОП.



РАЗДЕЛ Ill
Резултати от контрола

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации

Констатации и препоръки:
Предоставена е неясна информация относно предвидените опции както за 

техния предмет, така и за тяхната стойност.
По отношение на предмета им в поле IV.4) на решението е посочено, че 

възложителят си запазва правото да поръчва стоки извън Ценова таблица № 2, в 
която са описани резервните части и консумативите, предмет на възлагания 
договор. Такава информация се съдържа и в полета II.1.4) и II.2.4) на обявлението. 
Заедно с това в поле 11.2.11) на обявлението е записано, че към допълнително 
възлагане ще се пристъпи в случай на изчерпване стойността на договора преди 
крайния му срок и при необходимост от стоки и услуги, включени в предмета му. 
В тази връзка остава неясно дали опцията касае стоки и услуги извън описаните 
в предмета на поръчката или такива, които са включени в него.

Относно стойността на допълнителното възлагане в поле IV.4) на 
решението, както и полета 11.1.4) и II.2.4) на обявлението е уточнено, че тя е до 
10% от максималната стойност на договора. Същевременно от полета IV.8) и 
VII.1) на решението и от поле 11.2.11) на обявлението е видно, че прогнозната 
стойност на поръчката е 288 000 лв., от които 240 000 лева са стойността на 
възлагания с договора предмет, а 48 000 лв. -  на предвидената опция. Доколкото 
48 000 лв. са 20% от 240 000 лв., от предоставената информация не може да се 
установи какъв е прогнозният размер на допълнителното възлагане.

Препоръчваме информацията да се прецизира и промените да се отразят на 
съответните места в документите (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5 ППЗОП).

Проект на обявление за обществена поръчка

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3), т. 1 е поставен критерий за подбор към персонала и 
ръководния състав на участниците. В т. 1.1. се изисква минимум 1 сервизен 
инженер с компетенции за сервизно обслужване на лабораторната апаратура, а в 
т. 1.2 -  служител с 2 години опит в областта на икономиката и/или логистиката. 
И двете изисквания са общо формулирани, без да е уточнено по какви критерии 
ще се извършва преценката за съответствие (напр. каква специалност или 
компетентност се изисква, коя област на икономиката е относима към предмета 
на поръчката и др.). Препоръчваме да се конкретизират изискванията към 
персонала, с оглед наличие на достатъчно информация за подготовка на офертите 
на участниците и съответно за проверка от комисията на възложителя.



2. В т. 2 се изисква участникът да прилага система за управление на 
качеството по ISO 9001. Препоръчваме да се посочи обхват на сертификата, 
приложим към възлагания предмет.

Проект на методика

Констатации и препоръки:
Критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена“, която се определя 

от два ценови показателя -  П1 - Цена за един сервизен час (с тежест 60%) и П2 -  
Цени на резервни части и консумативи (с тежест 40%). Цената по втория 
показател (П2) е сума от единичните цени на резервните части и консумативи, без 
да се взема предвид евентуалното количество на съответната стока. Доколкото 
избраният подход не аргументира избор на най-ниската цена, препоръчваме 
методиката да се преработи.

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. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично състезание“, 
предварителният контрол завършва след осъществяването на първия етап.

3. 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.
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