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Рег. № E-31-00-028706 

 

Дата: 09.06.2016 г. 

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

от осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 

 

Възложител: Българска агенция по безопасност на храните  

Уникален номер на 

процедурата в РОП: 
02378-2016-0005 

Вид на процедурата: 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на ваксини и диагностикуми за 

изпълнение на Национална програма за 

профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на 

болестите по животните и зоонозите за периода 

2016 – 2018“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 63 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
7 670 467.54 

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 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 07.05.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 09.05.2016 г. 

Дата на изпращане на обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
20.05.2016 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 09.06.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336373937
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Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга: 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле І.3) като електронен адрес, на който е осигурен неограничен и 

пълен пряк безплатен достъп до документацията, е посочен адрес, който води 

до страница с надпис „Обществени поръчки - профил на купувача - преди 

01.10.2014 г.“. Надписът е подвеждащ, тъй като в раздела се съдържат данни и 

за обществените поръчки на възложителя след посочената в заглавието дата. 

Документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната поръчка 

е налична на адрес: 

http://babh.government.bg/op/6f8c1f502ab25fc5fe3084317129f46c.  

2. Документацията за участие, както и решението и обявлението са 

публикувани на профила на купувача на 05.05.2016 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 

ЗОП възложителят предоставя неограничен и пълен пряк безплатен достъп до 

документацията от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС, а според 

чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП решението за откриване и обявлението за поръчката 

се публикуват на профила на купувача в деня на публикуването им в РОП. В 

случая обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 07.05.2016 г., а в РОП – на 

09.05.2016 г. заедно с решението.  

3. В поле III.1.1) e поставено изискване за предоставяне на лиценз за 

производство на ветеринарномедицински продукт, издаден на основание чл. 

343 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на българските 

производители. В случая не става ясно как се прилага условието по отношение 

на чуждестранните лица. В допълнение според чл. 343 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност лицензът за производство се издава от 

изпълнителния директор на БАБХ. Съгласно чл. 67, ал. 8, т. 1 ЗОП 

възложителят няма право да изисква документи, които вече са му 

предоставени или са му служебно известни.   

4. В поле III.1.3) възложителят е определил минимално ниво на 

критериите за подбор относно техническите възможности на участниците, но 

не е посочил документите, които приема за доказване на изпълнението им, или 

разпоредбата от ЗОП, която ги урежда (чл. 59, ал. 5 ЗОП). 

5. В поле III.1.3) е поставено условие участникът да е изпълнил две 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни със съответната обособена 

позиция. Допълнително е посочено, че за такава се счита дейност, която е в 

обем, не по-малко от 1/3 от количеството на съответната позиция. Не става 

ясно дали участник, който е изпълнил една доставка с обем, по-голям от 2/3, 

http://babh.government.bg/op/6f8c1f502ab25fc5fe3084317129f46c
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ще отговаря на изискването. 

 

 

Техническа спецификация 

1. За почти всички обособени позиции се изисква „показателите 

специфичност и чувствителност да съответстват на изискванията, залегнали в 

Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини на 

Международното бюро по епизоотии“. Липсва информация къде може да бъде 

открито посоченото ръководство. 

2. В т. 2.4. от техническата спецификация към обособена позиция № 25 не 

е предвидена възможността лабораторията да отговаря на еквивалентни на 

посочените сертификати ISO 9001 и ISO 17025. Направената констатация се 

отнася и до останалите технически спецификации, в които не е предвидено 

приемането на еквивалентни сертификати (чл. 48, ал. 2 от ЗОП).  

3. В т. 5 от техническата спецификация към обособена позиция № 31 е 

записано, че възлаганото количество е 19 812 броя, а в отнасящия се за същата 

обособена позиция раздел II.2.4) от обявлението е записано, че възлаганото 

количество е 812 броя. 

4. В изискванията към продуктите по обособени позиции № 59, № 60, № 

61, № 62 и № 63 е записано, че трябва „да са сертифицирани по ISO или CE“, а 

към доставката на продуктите да „са придружени със сертификат за качество“. 

Изискването е неясно. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

 

 


