Изх. № М - 119
Дата:18.09.2017 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП
във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП

РАЗДЕЛ І

Процедура
Възложител:

ДП
Национална
инфраструктура“

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00233-2017-0047

компания

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка на 2 броя железопътни моторни влекачи
„лек тип“ с товарна платформа и краново устройство
за междурелсие 1435 мм. и свързаните с тях
допълнителни оборудвания, консумативи, специални
инструменти, технически документи и документи за
поддръжка и ремонтни работи“

Предмет на поръчката:

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

Брой:

18 месеца
на

4 250 000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

„Железопътна

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

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

24.08.2017 г.

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

22.08.2017 г.
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Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

13.10.2017 г.

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.
Коментари и други бележки:

Процедурата е избрана за мониторинг на 22.08.2017 г. В хода на
проверката, при преглед на документите в профила на купувача, е установено,
че процедурата е прекратена с Решене № 19 от 29.08.2017 г. Информацията е
вписана в поле V.1) на Обявление за възложена поръчка, изпратено за
публикуване в РОП на 14.09.2017 г. По изложената причина проверката е
преустановена.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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