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Изх. № М - 120 

 

Дата:19.09.2017 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: Агенция по заетостта 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00311-2017-0014 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Изработване брандиране и доставка на 

информационни, печатни и рекламни материали, 

изработване и излъчване/публикуване на медийни 

формати и брандиране на техническо оборудване, с 

цел подобряване на видимостта на EURES мрежата и 

предоставяните услуги и с цел визуализиране и 

публичност на проект: BG05M9OP001-1.009-0001 

“Национална EURES мрежа” по ОП РЧР 2014-2020 по 

обособени позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Срок за изпълнение: 10 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
125 183.33 лв. 

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: 25.08.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 25.08.2017 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 04.09.2017 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439313036
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 16.10.2017 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: 

Обособена позиция № 1 е запазена за участие на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти,  

чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение, съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 

ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е направена обща 

препратка към чл. 196 и чл. 197 от ЗОП. Разглежданото поле е предназначено за 

информация относно срока, в който може да се обжалва решението за откриване 

на съответната по вид процедура (вж. чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). В случая 

коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, тъй като процедурата е 

„открита“ и не е отбелязана необходимост от спешно възлагане на договора.  

Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението. 

 

Обявление за обществена поръчка 
 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП решението за откриване  на процедурата 

и обявлението за поръчка се публикуват на профила на купувача в деня на 

публикуването им в РОП, в случая – 25.08.2017 г.. Според чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП 

документацията следва да е налична на профила на купувача от датата на 

публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, в 

случая – 25.08.2017 г.. От извършената проверка на профила на купувача на 

възложителя се установи, че е налична само датата на създаване на 

електронната преписка на обществената поръчка – 23.08.2017 г., поради което 

не може да се удостовери съответствие с визираните срокове (вж. чл. 24, ал. 4 

ЗОП). 

 

Описание 

Констатации и препоръки:  

1. В полета ІІ.2.2) за всички обособени позиции е отбелязан един и същ 
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основен CPV код: 79341400 – Услуги, свързани с рекламни кампании, който не е 

в обхвата на РМС № 591 от 18 юли 2016 г. Същевременно, в поле ІІ.2.14) на 

обособена позиция № 1 е отбелязано, че тя е запазена по смисъла на чл. 12, ал. 1, 

т. 1 ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора 

с увреждания. 

2. В полета ІІ.2.4) на всички обособени позиции е повторено 

наименованието и описанието на поръчката от поле II.1.4), без да са дадени 

ориентировъчни данни за количеството или обема на възлаганите дейности по 

съответната обособена позиция. Позициите са диференцирани единствено по 

отношение прогнозната стойност на договора. Посочването на информация за 

естеството и обема на всяка обособена позиция е необходимо, за да могат 

заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по възможностите им (вж. 

Приложение № 4, част Б, т. 7 и чл. 46, ал. 2 ЗОП). 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3), т. А е посочено, че „ Участникът следва да е изпълнил през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, не по-

малко от 2 (две) услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на всяка от 

обособените позиции“. Условието е неясно, доколкото в обявлението (в полета 

ІІ.2.4) не се съдържа информация за обема/количеството на възлаганата 

поръчка/обособена позиция. В допълнение, изискването за доказване на две 

изпълнени услуги може да се разглежда като ограничително, ако възложителят 

не разполага с аргументи, че реализирането на една дейност не е достатъчен 

опит за изпълнителя на възлагания договор.  

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации, препоръки и/или указания: 

При преглед на документацията за обществена поръчка на профила на 

купувача се установи, че възложителят изисква участниците да представят: 

„декларация по образец от всеки експерт, включен в екипа на участника за 

изпълнение на обществената поръчка, който не е негов служител“, „декларация 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици“, „декларация за 

липса на свързаност с друг участник в процедурата“ и др.  

Във връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаването на офертата участниците 

декларират съответствие с поставените изисквания чрез предоставяне на Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Документите с които се 

доказва посочената информация в ЕЕДОП, се представят в случаите по чл. 67, 

ал. 5 и 6 ЗОП. 

 

Информация относно запазени поръчки 

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІІ.1.5) не е отбелязано, че поръчката е „запазена“. 

Същевременно, видно от поле ІІ.2.14), обособена позиция № 1 е запазена за 
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участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното 

интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, 

съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП. 

2. В т. 3 (стр. 4) от публикуваната документация е пояснено, че за 

обособена позиция № 1, която е запазена, участниците следва да отговарят на 

изискванията на чл. 12, ал. 6 ЗОП. Следва да се има предвид, че при запазени 

поръчки трябва да са изпълнени и другите условия, посочени в чл. 12, ал. 5 ЗОП. 

 

Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

В техническата спецификация за обособена позиция № 3 на артикул № 9 

„Дигитален фотоапарат“ се съдържа детайлно описание на технически 

характеристики и параметри на уреда. Следва да се има предвид, че 

съвкупността от поставените условия и изисквания трябва да произтича от 

нуждите на възложителя и да не насочва към конкретен потенциален 

изпълнител/производител/марка (вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП). 

 

РАЗДЕЛ III 

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. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
 


