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Изх. № М - 1 

 

Дата:03.01.2017 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: Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00737-2016-0035 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ДФ 

„Земеделие“ и на дизелово гориво за отопление на 

сградите на ЦУ и ОД на ДФ „Земеделие” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 200 000 

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: 03.12.2016  

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 05.12.2016 

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: 09.01.2017 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431323035
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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: 

Процедурата е избрана за мониторинг на 06.12.2016 г. В хода на 

проверката, при преглед на документите в профила на купувача, е установено, 

че процедурата е прекратена с Решение № 03-РД/3422 от 16.12.2016 г. 

Информацията е вписана в поле V.1) на Обявление за възложена поръчка, 

изпратено за публикуване в  РОП на 29.12.2016 г., поради което проверката е 

преустановена.  

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МАКОП“: 
 

ГАЛЯ МАНАСИЕВА 

/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

 
 

 

 


