
 1 

Рег. № М-20 

 

Дата: 05.08.2016 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: 
Българска агенция по безопасност на 

храните/БАБХ/ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02378-2016-0007 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Избор на външни акредитирани лаборатории за 

диагностични изследвания по Държавната 

профилактична програма за 2016 г.“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 5 

 Не 

Срок за изпълнение: 31.12.2018 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
11 396 160 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: 19.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 18.07.2016 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: 19.08.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337353937
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 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 

В поле VII.3) срокът за обжалване е посочен чрез обща препратка – 

„Съгласно 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 (вж. чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). Доколкото срокът 

за получаване на оферти не е съкратен, коректната препратка е към чл. 197, 

ал. 1, т. 1 ЗОП. Констатацията е валидна и по отношение на поле VI.4.3) от 

обявлението за обществена поръчка.  

 

Обявление за поръчка 

1. В поле I.1) на обявлението, както и в поле I.1) на решението за 

откриване на процедурата, не е посочен адрес на профила на купувача (вж. 

чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП. Същевременно в поле І.3) на обявлението, като 

електронен адрес, на който е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп до документацията, е посочен адрес, който води до страница с надпис 

„Обществени поръчки - профил на купувача - преди 01.10.2014 г.“, а не към 

обособената електронна преписка за разглежданата процедура.  

2. Възложителят трябва да публикува документите за конкретната 

поръчка в своя профил на купувача, в обособена електронна преписка, в 

следните срокове: решението и обявлението за откриване на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка - в деня на публикуването им в РОП 

(чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП); цялата документация - от датата на публикуване на 

обявлението  в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) (чл. 32, 

ал. 1, т. 1 ЗОП). В случая обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 

19.07.2016 г., а направена на 26.07.2016 г. проверка установи, че в профила на 

купувача на възложителя някои части на документацията (техническа 

спецификация, проект на договор, образци на документи) са публикувани на 

18.07.2016 г., а файлът „Документация за участие К“ – на 21.07.2016 г. и води 

не към документацията за участие, а към Приложение № 8 - образец на 

банкова гаранция за изпълнение на договор. При последваща проверка на 

профила на купувача, на 04.08.2016 г., се установи, че връзката е коригирана и 

линкът препраща към документацията. 

3. В поле II.2.7) е посочена крайна дата за изпълнение 31.12.2016 г., а от 

техническата спецификация е видно, че изследванията по обособена 

позиция № 2 ще се извършват и през 2017 и 2018 г. 

4. В поле III.1.3), т. 1, за доказване на съответствие с условието за 
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предходен опит възложителят изисква участникът да представи в ЕЕДОП 

списък на услугите, „заедно с доказателства за извършените изследвания/ 

Протоколи/ Сертификати от изпитване на реални проби и т.н.”. Съгласно чл. 

67, ал. 1 ЗОП при подаване на офертата участниците декларират съответствие 

с критериите за подбор чрез попълване на изискваните данни в ЕЕДОП. 

Документите, с които се доказва изпълнение на критериите за подбор следва 

да се посочат в обявлението (чл. 59, ал. 5 ЗОП), но те се представят в случаите 

по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Бележката важи за всички точки в поле III.1.3), в 

които се изисква представяне на доказателства относно техническите и 

професионални възможности на участниците. 

5. В т. 6 на същото поле относно изискването за обучен персонал се 

изисква да се представят доказателства - за „компетентност“, за „достатъчен 

персонал“, без да е уточнено какви документи ще се приемат за доказателства 

(чл. 59, ал. 5 ЗОП) и какво се има предвид под компетентност и достатъчен 

персонал. 
 

 

Техническа спецификация 

В техническата спецификация, в т. 3 е поставено условието „Да се 

представи предварителен договор за доставка на необходимите диагностикуми 

с производител или с негов представител, или доказателства за налични 

такива“, което не е посочено в обявлението.  

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
 

 


