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Рег. № M - 16  

 

Дата: 28.07.2016 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: Министерство на външните работи 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00105-2016-0004 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по 

въздух на пътници и багаж при служебни пътувания 

в страната и чужбина и съпътстващи дейности за 

нуждите на Министерството на външните работи" 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 000 000 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: 15.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 15.07.2016 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: 28.07.2016 г. 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337353036
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 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 II 

Резултати от мониторинга: 

 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) на решението за откриване на процедура по отношение 

срока на обжалване е направена препратка към чл. 197 от ЗОП. Доколкото 

процедурата е открита и съкратена, коректната препратка в случая е към 

чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението. 

2. В поле VIII.1) и 3) на Решението за откриване на процедурата, лицето 

подписало акта е г-н Анатоли Васков Великов на длъжност – и.д. главен 

секретар. Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗОП възложителят може да определи 

длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. 

В чл. 7, ал. 2 ЗОП е посочено, че когато отсъства възложителят правомощията 

му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, 

което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който 

определя представителството на възложителя. В решението за откриване на 

процедурата не е посочен актът, от който да се установи, че г-н Великов 

замества възложителя и че има право да възлага обществени поръчки от 

негово име. 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле ІІ.2.4) възложителят е посочил естеството на услугата, без да 

предостави данни за количеството (обема) на поръчката. Записал е, че 

подробно описание на услугите, предмет на поръчката, се съдържа в 

документацията, Раздел V.Техническа спецификация. Посочването на данни 

за обема, макар прогнозни или ориентировъчни, е задължително, за да могат 

заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по възможностите им 

(вж. Приложение № 4, част „Б”, т. 7 ЗОП). 

2. В поле ІІ.2.7) е посочено, че поръчката подлежи на подновяване, което 

според чл. 6, ал. 1 ППЗОП включва повторение на дейност при възникване на 

посочени в договора обстоятелства, без да се налага неговото изменение. 

Съгласно чл. 6, ал. 2 ППЗОП, в такива случаи възложителят задължително 

посочва в обявлението прогнозната стойност, а обемът и стойността на 

повторенията - като допълнителна информация. В разглежданото обявление 

се съдържа само срок – „07.2019г.“ 

3. В обявлението се съдържа противоречива информация по отношение на 

основанията за отстраняване. В поле VI.3) Допълнителна информация 

възложителят е отбелязал, че за участниците в процедурата не трябва да са 
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налице обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, 

т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Заедно с това, по-

долу в същото поле е посочил, че участниците декларират в Единния 

европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1-4 ЗОП и че възложителят отстранява от 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото 

са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. 

4. В поле III.1.1), т. 1 и 2 са поставени изисквания към участниците за 

регистрация съгласно Закона за туризма и като администратори на лични 

данни, като е уточнено, че наличието на регистрация се декларира в ЕЕДОП. 

По отношение на  чуждестранните юридически лица е посочено, че те 

прилагат еквивалентен документ на компетентния орган от държавата, в която 

са установени. Следва да се има предвид, че при подаване на офертата 

участниците (български и чуждестранни) попълват в ЕЕДОП изискваните 

данни за регистрация, но доказателствата за това се представят в случаите по 

чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Бележката е относима и към поле III.1.3), т. 1, към 

изискването, че списъкът с реализираните услуги, който участниците 

попълват в ЕЕДОП, се представя заедно с доказателство за поне една 

извършена услуга. 

5. В поле III.1.3), т. 4 и 5 е посочено, че участникът следва да притежава 

внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 и внедрена 

система за спазване на приложимите практики по отношение на 

информационната сигурност, сертифицирана съгласно стандарт ISO/IEC 

27001. Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, 

когато изисква представяне на сертификати, които удостоверяват 

съответствието на участника със стандарти за управление на качеството 

трябва да посочи системите за управление чрез съответната серия европейски 

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

6. В поле III.2.2), т. 4 е посочено, че участникът избира сам формата на 

гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. В 

обявлението липсва информация за предоставян от възложителя аванс и 

неговия размер (вж. чл. 111, ал. 4 ЗОП). 

 
 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 

 


