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Рег. № M - 2 

 

Дата:20.06.2016 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: Регионална дирекция по горите - Берковица 

Уникален номер на 

процедурата в РОП: 
01871-2016-0003 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Извършване на инвентаризация на горските 

територии и изработване на ловностопански план, 

план за дейностите по опазване на горските 

територии от пожари и за изработване на ГСП за ГТ 

държавна собственост“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
651 639.39 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: 19.05.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 19.05.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336383238
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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: 21.06.2016 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: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга: 

 

Решение за откриване на процедурата 

В поле VII.3 срокът за обжалване е посочен чрез обща препратка към чл. 

197 от ЗОП. В разглежданото поле следва да се укаже в какви срокове може да 

се обжалва решението за откриване на „открита” по вид процедура, каквато е 

настоящата. Доколкото срокът за получаване на оферти не е съкратен, 

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

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

 

Обявление за поръчка 

1. В поле І.1) е посочен интернет адрес на профила на купувача на 

Регионална дирекция по горите – Берковица, на който е осигурен достъп до 

документацията за участие в процедурата. Същевременно е представен и 

интернет адрес на Северозападно държавно предприятие, на който 

документацията за обществена поръчка не е достъпна. Освен това в поле І.3) е 

допусната техническа грешка в изписването на интернет адреса за неограничен 

и пълен пряк безплатен достъп до документацията за участие и при 

стартирането на линка се визуализира съобщение: „Object not found!“.  

2. В поле ІІ.2.4) за обособена позиция № 2 е посочена площ за 

ловностопанско планиране - 79 154 ха, но в т. 2.3), от раздел V на Заданието, в 

което са описани техническите спецификации (стр. 23) е посочена различна 

площ - 79 454 ха. 

3. Срокът за изпълнение на договора се различава от срока, посочен в 

Заданието, а именно: в поле II.2.7) по двете обособени позиции е посочена 

продължителност на поръчката - 24 месеца, а в т. 2, глава ІV от заданията е 

посочен срок - май 2017 г. 
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4. В поле III.1.1) се изисква копие от удостоверението за регистрация от 

ИАГ, без да е указано изрично, че при подаване на оферта участникът 

декларира съответствие с изискването чрез представяне на единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Документ, доказващ съответната 

регистрация, се представя преди сключването на договора за обществена 

поръчка (вж. чл. 67, ал. 6 ЗОП). За доказване на информацията, възложителят 

може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, 

посочени в ЕЕДОП, когато това е необходимо. (вж. чл. 67, ал. 5 ЗОП). 

5. В поле ІІІ.1.3) не са посочени критериите за подбор, както и  

изискуемите минимални нива към тях, а е указано, че минималните изисквания 

към участниците за всяка обособена позиция са подробно описани в 

документацията за участие. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП възложителите 

посочват критериите за подбор и документите, чрез които се доказва 

изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. Аналогично изискване се съдържа и в приложение № 4 към ЗОП, 

в което е описана информацията, която най-малко трябва да съдържа 

обявлението за обществена поръчка, (Раздел II, Част „Б“, т. 11, б. „в“). 

Избраният от възложителя подход за оповестяване на техническите изисквания 

към участниците е в нарушение на посочените норми. Доколкото 

документацията за участие не попада в обхвата на мониторинга, 

законосъобразността на коментираните критерии за подбор не е проверена. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 
 


