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Изх. № М - 141 

 

Дата:07.11.2017 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: 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

към Министерство на правосъдието 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02030-2017-0020 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите 

на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. 

Пазарджик, затвора гр. Плевен, затвора гр. Пловдив и 

ЗО „Смолян“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 9 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
9 173 026.39 

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: 11.10.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 11.10.2017 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
24.10.2017 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 13.11.2017 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530353331
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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 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Описание 

Констатации и препоръки:  

Според поле ІІ.1.1) на обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, поръчката е за доставка на хранителни продукти на едро за 

нуждите на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Пазарджик, затвора 

гр. Плевен, затвора гр. Пловдив и ЗО „Смолян“ по обособени позиции. 

Същевременно, в краткото описание на предмета, съдържащо се в поле ІІ.1.4) на 

същия документ е посочено, че се касае за доставки на хранителни продукти в 

други затвори – гр. Бобов дол, гр. Враца и гр. София.  

На основание чл. 100, ал. 1 ЗОП с обявлението за изменение в поле ІІ.1.4) 

са променени местата на доставка, без да е променен срокът за получаване на 

оферти. Възложителят следва да може да докаже, че направените промени не са 

съществени и не водят до промяна на заинтересованите лица (вж. чл. 100, ал. 7, 

т. 1, чл. 100, ал. 10 и чл. 110, ал. 1, т. 9 ЗОП). 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В частта „Изисквано минимално/ни ниво/а“ на поле ІІІ.1.3), т. 1 е  

посочено, че участникът следва да е изпълнил 1 (една) доставка с предмет и 

обем, идентичен или сходен с този на поръчката. В допълнение е пояснено, че 

под „сходен“ обем се разбира една трета от прогнозните количества на 

доставките за съответната обособена позиция. Доколкото в полета ІІ.2.4) на 

всички обособени позиции са описани количествата на хранителните продукти, 

включени в обособената позиция, от указанията не става ясно как се определя 

минималното ниво за допустимост - спрямо съвкупния обем на стоките или 

спрямо количеството на всеки отделен артикул.  

Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

При преглед на техническата спецификация на обществената 

поръчка/обособена позиция се установи следното: 

Към предложението за изпълнение на поръчката по отделните обособени 
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позиции, възложителят изисква от участниците „…протоколи за изпитване от 

акредитирана лаборатория за всеки продукт от предмета на поръчката за 

съответната обособена позиция (с изключение на пресни плодове и зеленчуци) и 

сертификати за контрол на съответствието за пресни плодове и зеленчуци, 

съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП…“. Посочено е, че при липса на представени 

протоколи от изпитване или на други доказателства за съответствие на 

хранителните продукти с изискванията на техническите спецификации, 

участниците се отстраняват от участие. В указанията липсва уточняваща 

информация (минимално ниво) за вида и необходимия брой 

показатели/изпитвания, по които следва да се анализират техническите 

характеристики на хранителните продукти. 

 

 

 

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. 

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. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:   
 

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

 

 


