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Изх. №. М - 124 

 

Дата: 29.09.2017 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 компания „Железопътна 

инфраструктура“ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00233-2017-0062 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Споразумение за ниво на обслужване (SLA – Service 

Level Agreement) – предоставяне на техническа помощ 

при осъществяване на експлоатационна поддръжка на 

цифрова мобилна радио комуникационна мрежа GSM-

R в жп участъка София – Пловдив – Свиленгрaд 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
11 210 138.00 

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: 01.09.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 01.09.2017 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439323930
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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: 12.10.2017 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: 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІ.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

1. В поле II.2.3) относно място на изпълнение на поръчката е посочен 

NUTS код BG412 – София. Същевременно, видно от словесното описание, което 

е недовършено, но с предимство според чл. 3, т. 2 ППЗОП, поръчката ще се 

изпълнява и на други места. 

2. В поле II.2.4) са описани услугите - основни и допълнителни, които 

влизат в обхвата на поръчката и чиято цена формира комплексната оценка на 

офертата. Посочено е, че основните услуги се включват в ежемесечната 

абонаметна такса. Относно допълнителните услуги в полето е указано, че трябва 

да се оферират на база цена за човеко/ден, но част от изброените допълнителни 

услуги касаят доставка на резервни части, СИМ карти, GSM-R апарати, батерии 

и др., чиято цена принципно е за брой, а не за човеко/ден.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III 

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. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 
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Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

 

                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  

                 ГАЛЯ МАНАСИЕВА 
      (Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.) 

 

 

 
 

 


