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Изх. № М-13 

 

Дата:01.02.2017 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: 
Директор Дирекция “Управление на собствеността 

и социални дейности“ - Министерство на 

вътрешните работи 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02851-2017-0001 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на полицейски униформи – обувки 

половинки летни, мъжки и обувки специални зимни и 

летни,  мъжки и дамски 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
9 265 775 

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: 07.01.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 06.01.2017 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна - 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432313538
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 09.0.2017 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 
 

Констатации и препоръки:  

1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят е длъжен да публикува 

документацията за участие от датата на публикуване на обявлението в 

„Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В конкретния случай 

датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС е 07.01.2017 г., а 

възложителят е публикувал документацията в профила на купувача на 

06.01.2017 г. 

2. Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП възложителят е длъжен да поддържа 

профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на 

публикуване на документите в него. При извършената проверка се установи, че 

липсва информация относно датите на публикуване на отделните документи в 

преписката на обществената поръчка. 

3. Налице е несъответствие между информацията в обявлението и тази в 

документацията за участие. В поле VІ.3), т. 6 на обявлението е отбелязано, че се 

отстранява участник, за когото са налице основанията на чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или 

т. 4 ЗОП. Същевременно в документацията за участие (ІІ. Указания за 

подготовка на офертата) е посочено, че когато изискванията по „чл. 55, ал. 1, т. 5 

от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ 

ЕЕДОП“. 

4. В поле ІІІ.1.3), т. 1 се изисква „Участникът да е изпълнил минимум три 

доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (доставка на 

обувни изделия), през последните три години …“. Възложителят не е пояснил 

какво приема за „сходни“ доставки. В случай че под сходни с предмета се 

разбира и сходни с обема, то условието може да се приеме за ограничително, 

ако възложителят не може да обоснове, че лице реализирало една доставка със 

сходен предмет и обем, не може да е успешен изпълнител на договора.  

5. В поле ІІІ.1.3), т. 2 е поставено изискване участникът да прилага система 

за управление на качеството ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентни 

с обхват по предмета на поръчката – кожени изделия. В случая предметът е  

„доставки на обувни изделия“, а според техническите спецификации, основният 

материал на различните обособени позиции е различен - кожи, ходила, текстил. 

С оглед на посоченото обхватът на изисквания сертификат следва да е свързан с 
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възлагания предмет - „доставки на обувни изделия“. Освен това, съгласно чл. 

64, ал. 3 ЗОП, когато се изисква представяне на сертификати, които 

удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на 

качеството, системите за управление на качеството трябва да се посочат чрез 

съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението да включва „EN“). 

 

ІІ.2) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

В трите технически спецификации се изисква участниците да представят за 

производителя на основния материал (в зависимост от обособената позиция -

кожи, ходила, текстил), сертификат за управление на качеството ISO-9001:2008 

или еквивалент и/или ISO-9001:2015 или еквивалент и сертификат за БДС EN 

ISO 14001:2015 или еквивалент. Възложителят следва да има предвид, че 

възможността да изисква прилагане на системи за управление на качеството и 

система за управление по околната среда по чл. 63, ал. 1, т. 10 т. 11 ЗОП е 

относима към участниците в процедурата, а не към производителите на 

доставяните от тях изделия. Същевременно изискването за внедрена система за 

ISO 14001:2015 или еквивалент не е сред изброените в поле ІІІ.1.3) на 

обявлението. 

 

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 и следва да се направи от възложителя. 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 


