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Изх. № М - 16 

 

Дата: 08.02.2017 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: Министър на вътрешните работи 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00752-2017-0007 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Развитие на възможностите на ТЕТРА 

комуникационна система на МВР по външни граници“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: крайна дата 15.09.2017 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
28 065 730 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: 27.01.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 27.01.2017 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: 20.02.2017 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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432363739
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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 ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле VII.3) на решението е посочено, че жалба може да се подава в 10-

дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Визираният срок е 

приложим при „открита“ процедура, при която срокът за подаване на оферти не 

е съкратен. Доколкото разглежданата процедура е „ускорена“, срокът за 

обжалване е уреден в чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗОП.  

 

Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки: 

        1. В поле І.3) е отбелязано, че се предоставя неограничен, пълен, пряк 

безплатен достъп до документацията за обществената поръчка, но посоченият  

интернет адрес е  неточен, непълен и не води директно до електронната 

преписка на поръчката на профила на купувача на възложителя (чл. 32, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 2 и 3 ЗОП).  

2. В поле ІІ.1.4) е посочено, че поръчката включва „доставка, инсталиране, 

интегриране и въвеждане в експлоатация на нова ТЕТРА централа“, без да е 

допълнено „или еквивалент“. Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП всяко посочване на 

стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или 

технически еталон следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

Бележката важи и за поле II.2.4) на обявлението и за техническите 

спецификации, където се споменава ТЕТРА стандарт. 

        3. В поле II.2.4) са посочени дейностите, предмет на доставката, но не е 

посочено количеството (обема) на всички от тях, като например диспечерски 

работни станции, цифрови радиорелейни системи и брой на обучаваните 

служители. В съответствие с чл. 46, ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, раздел II, част 

„Б“, т. 7 ЗОП посочването на данни за обема макар и прогнозни или 

приблизителни, е задължително. Това произтича от нуждата заинтересованите 

лица да могат да преценят дали поръчката е по възможностите им. 

         4. В поле VI.3), т. 2 е посочено, че възложителят ще отстрани от участие в 

процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 

1, т. 1 и т. 4 ЗОП. При преглед на документацията, раздел III „Изисквания към 

участниците в откритата процедура“, т. 1.3 е посочено, че на основание чл. 55, 

ал. 1 ЗОП ще бъде отстранен участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 

55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 ЗОП. Съгласно чл. 55, ал. 2 ЗОП, обстоятелствата по чл. 

55, ал. 1, т. 3 и т. 5 следва да се съдържат в обявлението, с което се открива 
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процедурата. 

5. В поле III.1.3) е посочено, че участникът трябва да е извършил минимум 

една доставка идентична или сходна с предмета на поръчката през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, но не е поставено 

изискване за обем. Доколкото за част от дейностите такава информация не се 

съдържа и в поле ІІ.2.4), то е неясно при какво минимално ниво ще се приеме, че 

участникът отговаря на изискването. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗОП 

изпълнените дейности следва да са с обем, идентичен или сходен с този на 

поръчката. 

        Същевременно в раздел III „Изисквания към участниците в откритата 

процедура“, т. 3.1.1 на документацията е посочено, че участникът трябва да е 

изпълнил поне един проект през последните три години с извършване на 

дейности по инсталиране, интегриране и въвеждане по развитие на 

възможностите на ТЕТРА комуникационна система или еквивалент по външни 

граници. В съответствие с чл. 63, ал. 6 ЗОП като критерий за подбор не могат да 

се включват условия или изисквания, които са свързани с конкретно посочени 

програми или проекти или определен брой изпълнени договори с конкретно 

посочване на предмета им. 

         6. В поле IV.2.2) е посочен срок за получаване на оферти до 20.02.2017 г. 

Същевременно в поле VI.3) е записано, че възложителят се позовава на 

разпоредбата на чл. 74, ал. 4 ЗОП и определя срок за получаване на оферти 25 

дни. От направена справка в РОП се установи, че обявлението е изпратено за 

публикуване в ОВ на ЕС и в РОП на 24.01.2017 г., предвид което срокът за 

получаване на оферти е 27 дни. 

 

РАЗДЕЛ ІII 

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. 

 

 

              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 


