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Рег. № М-21 

 

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: Столична община 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
 00087-2016-0080 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
“Доставка на специализирани превозни средства, 

адаптирани за хора с увреждания“  

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 100 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
931 896 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: 14.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 14.07.2016 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: 16.08.2016 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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337343730
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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 

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

чл. 197, ал. 1 от ЗОП. Разглежданото поле е предназначено за вписване на 

информация относно срока, в който може да се обжалва решението за откриване 

на „открита” по вид процедура по ЗОП, каквато е настоящата. Доколкото срокът 

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

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

обявлението за обществена поръчка.   

2. В публикуваното на профила на купувача решение за откриване на 

процедурата липсва подписът на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 

от ЗОП подписът на лицето, издало акта е задължителна част от съдържанието 

на решението. Когато се заличава информация, защитена със закон, на мястото 

на заличената информация се посочва основанието за заличаване (вж. чл. 42, ал. 

5 от ЗОП). 

 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле I.3) не е попълнен адрес, на който може да бъде намерена 

документацията. Осигурен е пряк достъп до нея, но на адреса, посочен в 

поле I.1). 

2. В поле III.1.3), т. 1 се изисква участникът да е сертифициран за   

„Система за управление на качеството ISO 9001 или негов еквивалент…”.  

Съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато възложителят изисква представяне на 

сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти 

за управление на качеството, трябва да посочи системите за управление на 

качеството чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението да 

включва „EN“). В обявлението не е посочена годината на издаване на 

сертификата. 
 

 

Техническа спецификация 

 В раздел VI „Изисквания към изпълнението на поръчката“ от 

документацията, т. 22.1. е посочено, че автомобилите, предмет на доставката, 

трябва да съответстват на техническата спецификация. Допълнено е, че ако 

автомобилът не е фабрично оборудван съгласно поставените изисквания трябва 
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да притежава: „Протокол за преустройство, издаден от сертифицирана 

организация, съгласно действащата нормативна база“ и „Индивидуално типово 

одобрение за специализиран автомобил, издадено от сертифицирана 

организация съгласно действащата нормативна база“. Липсва информация 

относно действащата нормативна база.  

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

 

 


