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Изх. № М - 137 

 

Дата:03.11.2017 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: 
Дирекция “Управление на собствеността и 

социални дейности” - Министерство на 

вътрешните работи 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02851-2017-0035 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

“Доставка на полицейски униформи - костюми 

специални зимни и летни и шапки специални летни за 

служителите на ГДПБЗН с три обособени позиции…” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
7 542 000 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: 30.09.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 02.10.2017 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 13.10.2018 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530313138
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 10.11.2017 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 за сключване на рамково споразумение с трима оператори. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки:  

1. В поле II.2.5) за всяка обособена позиция е записано, че критерият за 

възлагане е „най-ниска цена“. В документацията, раздел IV „Критерий за 

възлагане“ е пояснено, че комисията оценява офертите съгласно предложената 

цена без включен ДДС. Същевременно е записано, че ако „участват 

едновременно лица, които са регистрирани по ЗДДС и лица, които не са 

регистрирани по ЗДДС с цел обективното и равнопоставено сравнение и 

класиране на участниците, преди оценка на офертите комисията добавя 

нормативно установения процент ДДС към цените без ДДС на регистрираните 

по ЗДДС участници и закръгля получената цена с ДДС до втория знак след 

десетичната запетая…“. Следва да се има предвид, че комисията няма право да 

преизчислява предложените от участника цени, тъй като по този начин ще се 

стигне до промяна на ценовите предложения (чл.104, ал. 5 ЗОП). 

2. В полета II.2.7) и II.2.11) е отбелязано, че в поръчката се предвиждат и 

подновяване, и опции. В полетата е записан един и същ текст, съгласно който 

„възложителят си запазва правото да възложи допълнителни количества 

доставки, в случай на осигурени допълнителни средства, в срока и при 

условията на рамковото споразумение“. Не става ясно дали попълването на 

еднакъв текст в двете полета е грешка. Доколкото за възлагането на 

допълнителните количества се предвижда прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП, може да се предположи, че погрешно е попълнена информацията в поле 

II.2.7) (вж. чл. 6, ал. 1 от ППЗОП). В допълнение, не са посочени различни 

условия, при които ще се пристъпи към подновяване или опция. Освен това да 

се има предвид, че ако възложителят възнамерява да се ползва от 

възможностите за подновяване и/или опция, прогнозната стойност на поръчката 

следва да включва и техните стойности (чл. 5 и чл. 6 ППЗОП).  
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Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3) e записано, че участникът следва „да посочи в ЕЕДОП 

списък на доставки за всяка обособена позиция, за която участва…, с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените 

доставки“. Да се има предвид, че на етап подаване на оферти всички изисквания 

за допустимост се декларират в ЕЕДОП, а доказателствата се изискват при 

условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.  

 

 

Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

В техническата спецификация се изискват протоколи от изпитване на 

материалите от акредитирана изпитвателна лаборатория. Да се има предвид, че 

съгласно чл. 52, ал. 3 ЗОП възложителят следва да приеме и други подходящи 

доказателства за съответствие с изискванията на техническите спецификации 

(чл. 52, ал. 2 и 3 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. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:   
 

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

 

 
 

 


