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Рег. №  M - 15 

 

Дата: 26.07.2016 г.  

 

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

от осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

Възложител: Министерство на труда и социалната политика 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00422-2016-0018  

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 

мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално 

покритие от лицензиран оператор и извършване на 

специализирани доставки и услуги, свързани с тази 

дейност, за нуждите на Министерството на труда и 

социалната политика и второстепенните 

разпоредители с бюджет към министъра на труда и 

социалната политика“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 950 000 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 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337323239
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 02.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 01.07.2016 г. 

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: 02.08.2016 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: 

Поръчката е за сключване на рамково споразумение с един изпълнител. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) е посочен срокът за обжалване както на конкретното 

решение, така и на решението за определяне на изпълнител. Разглежданото 

поле е предназначено за информация относно сроковете, в които може да се 

обжалва решението за откриване (вж. чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). Доколкото 

процедурата е „открита” и срокът за получаване на оферти не е съкратен, 

коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Констатацията е валидна и 

по отношение на поле VI.4.3) от обявлението за обществена поръчка. 

2. В публикуваното на профила на купувача решение за откриване на 

процедурата в PDF формат липсва подписът на лицето, издало акта. Съгласно 

чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП подписът на лицето, издало акта е задължителна част от 

съдържанието на решението. При заличаване на информация, защитена със 

закон, на мястото на заличената информация се посочва основанието за 

заличаване (чл. 42, ал. 5 ЗОП). 

 

 

 

Обявление за поръчка 

1. Документацията e публикуванa на профила на купувача на 01.07.2016 г. 

Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен и пълен пряк 

безплатен достъп до документацията от датата на публикуване на обявлението 

в ОВ на ЕС. В случая обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 02.07.2016 г.   

2. В поле ІІІ.1.3) е записано, че участникът трябва да докаже опит при 

изпълнението на дейности, имащи идентичен или сходен предмет с 

настоящата поръчка, включително да е изпълнил през последните 3 /три/ 

години най-малко три дейности, сходни с предмета на поръчката.   Условието 

за доказване на  три изпълнени дейности може да се разглежда като 
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ограничително                                       и непропорционално. Според чл. 63, ал. 

1, т. 1 ЗОП възложителят може да изисква от участника да е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. В 

случая в обявлението не е уточнено какъв следва да е обемът, но липсва и 

информация, че той не е от значение. Не става ясно и защо реализирането на 

една дейност, сходна с предмета и обема на поръчката, не е достатъчен опит за 

изпълнителя на възлагания договор. 

3. В поле III.1.3), т. 3 се изисква участниците „да имат внедрена система  

за управление на качеството по стандарт ISO 9001:20хх или еквивалентен…”.  

Съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато възложителят изисква представяне на 

сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти 

за управление на качеството, трябва да посочи системите за управление на 

качеството чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението 

да включва „EN“). 

 

 

Методика за оценка 

 Съгласно чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят може да определи 

минимално и максимално допустими стойности на количествените показатели. 

В случая това не е направено, а при оценяването на ценовите показатели е 

указано, че: „Ако участник предложи цена 0.000 лева, за целите на 

изчисленията предложението се приравнява на 0.001 и се прилага за 

минимална предложена цена Цmin“. Коментираният подход дава възможност 

комисията да подменя предложението на участниците и приравнява две 

различни предложения (0,000 и 0,001).  

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 


