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Рег. № М-17 

 

Дата: 02.08.2016 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 отбраната 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
 00164-2016-00026 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: “Доставка на нови и рециклирани автобуси” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 4 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 500 000,00 

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: 09.07.2016 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 08.07.2016 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
22.07.2016 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 29.08.2016 

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; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337333431
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 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен,  

пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка 

от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на 

Европейския съюз (ЕС). В случая обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 

09.07.2016 г., а документацията за участие е публикувана на профила на 

купувача – на 08.07.2016 г., т.е. по-рано от законоустановения срок (съгласно 

проверка, направена на 11.07.2016 г. ). Последваща проверка на профила на 

купувача, на 29.07.2016 г., установи, че за дата на публикуване на 

документацията е посочено 09.07.2016 г. 

2. В поле II.2.5), за обособена позиция 2, са изброени критериите за 

възлагане с относителните им тежести, като с 25% тежест е показателят 

„Обща цена на разходи за приемане на автобус за сервизно обслужване и 

поддръжка по време на гаранц. период, съгласно предписанията в технич. 

документация (предписанията на производителя)“. В методиката, със същата 

тежест, има показател с различно наименование - „Обща цена на разходи за 

материали и консумативи за сервизно обслужване и поддръжка на един 

автобус през гаранционния период (предложен от участника) и съгласно 

предписанията в технич. документация (предписанията на производителя)“. 

3. В поле VI.3), т. 6 е посочено, че „Окончателното уточняване начина на 

плащане е изключително право на Възложителя и се определя в зависимост от 

финансовите му възможности и се уточнява в изпратената конкретна заявка“. 

Условието е некоректно. Редът и сроковете за плащане трябва да са 

предварително известни, доколкото са част от съдържанието на проекта на 

договор (вж. чл. 69, ал. 1, т. 3 ППЗОП), в който се допускат промени само по 

изключение, в определените в ЗОП случаи (вж. чл. 112, ал. 4 ЗОП ). В 

допълнение, ако при откриването на процедурата не е осигурено финансиране, 

съгласно чл. 114 ЗОП възложителят трябва да посочи това обстоятелство в 

обявлението. 
 

Техническа спецификация 

От съдържанието на техническите спецификации не може да се изведе 

заключение, че са спазени разпоредбите на  чл. 48, ал. 5 и 6 ЗОП. 

 

Методика за оценка 

В методиката за оценка, в т. 1.3.2  е описан начинът на оценяване по 

показател Цразход - „Обща цена на разходи за материали и консумативи за 
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сервизно обслужване и поддръжка на един автобус през гаранционния период 

(предложен от участника) и съгласно предписанията в технич. документация 

(предписанията на производителя)“. Формулировката на наименованието на  

показателя и указанията за оценяването му са некоректни. От една страна, 

съгласно изискванията на възложителя и техническите спецификации 

участниците трябва да предложат в офертите си гаранционни срокове в месеци 

и в километри изминат пробег (т. 7 от техническите спецификации), т.е. всеки 

от участниците може да предложи различен гаранционен срок/период, който 

участва в изчисленията на показателя Цразход.  С оглед на това, общите суми на 

разходите за обслужване през целия гаранционен срок няма да се отнасят за 

един и същ срок, т.е. няма да има единна база за сравнение на предложенията 

на участниците (например годишни разходи). С оглед на това, указанията за 

определяне на оценката по този показател не съответстват на чл. 70, ал. 7 ЗОП 

и чл. 38 ППЗОП. 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 


