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Изх. № М - 24 

 

Дата:28.02.2017 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: УМБАЛ  „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00325-2017-0003 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Предоставяне на услуги от оператори на фиксирани и 

подвижни (мобилни) обществени далекосъобщителни 

телефонни мрежи“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
620 000 

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: 03.02.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 02.02.2017 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
16.02.2017 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 07.03.2017 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=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432383332
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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 ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІ.1) Решение за откриване на процедурата 
 

Констатации и препоръки: 

Решението не съдържа трите имена на лицето издало акта. Съгласно чл. 22, 

ал. 5 т. 8 ЗОП, визираната информация следва да е посочена в него. 

 

ІІ.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки: 

1. В поле ІІ.2.7), поле ІІ.2.11) и поле II.2.14) е отбелязана възможността за 

подновяване на договора и за удължаване действието му. Посочени са едни и 

същи условия и продължителност в тази връзка с което от обявлението не става 

ясно дали възложителят предвижда да изменя договора за обществена поръчка 

или да подновява неговото действие, при настъпването им.  

2. В поле ІІІ.1.1), т. 1 е посочено, че участникът трябва да притежава 

валидна регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията за 

предоставяне на обществени подвижни (мобилни) телефонни услуги, без да е 

коментирано как чуждестранните участници доказват, че отговарят на 

поставеното условие (вж. чл. 60, ал. 1 ЗОП).. Констатацията е относима и към т. 

2, т. 3, т. 4 от същото поле. 

3. В поле ІІІ.1.1) е посочено, че за установяване спазването на изискванията 

участниците представят ЕЕДОП. В полето липсва информация за документите, 

които следва да представи избраният изпълнител преди подписване на договора 

(чл. 59, ал. 5 ЗОП). Констатацията е относима и към поле III.1.3). 

4. В поле ІІІ.1.3) е записано, че участникът трябва да има внедрена система 

за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, да прилага система за 

информационна сигурност ISO 27 001:2005 и система за управление на 

информационни услуги ISO 20 000-1:2011 или еквивалентни. 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). 

 

ІІ.3) Обявление за изменение или допълнителна информация 
 

Констатации и препоръки:  

В поле VI.2.2) на Решението за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация е направена препратка към чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
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Полето е предназначено за посочване на информация относно срока за 

обжалване на решението за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация на „открита“ процедура (чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). 

Доколкото в случая срокът за подаване на оферти не е съкратен, коректната 

препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

ІІ.4) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

Документацията за обществена поръчка не съдържа обособен 

раздел/документ на технически спецификации, съгласно разпоредбата на чл. 31, 

ал. 1 ЗОП. В конкретния случай една част се намира в Приложение № 1 - 

Условия за участие и провеждане на процедурата, а друга част се съдържа в 

критерий за оценка на офертите (технически изисквания към месечната 

абонаментна такса). 

 

ІІ.5) Методика 
 

Констатации и препоръки: 

При преглед на методиката за оценка на оферти се установи следното: 

Видно от таблицата по показател „Г“ – „Цена на 1 минута разговор 

провеждан от SIM карта към всички фиксирани и мобилни национални мрежи“, 

най-много точки ще получи оферта, която предлага най-ниски цени на 

разговорите към мобилната мрежа на „Мобилтел“, тъй като индексът К1 се 

умножава с най-голям процент (44, 41 %). Възложителят трябва да може да 

докаже, че начинът за оценка на офертите е съобразен с принципите за 

равнопоставеност, недопускане на дискриминация и пропорционалност. 

Констатацията е валидна и по отношение на показател „Д“ – „Цена на 1 минута 

разговор от фиксираната мрежа на участника към всички фиксирани и мобилни 

мрежи в страната“, където е дадена преференция за най-ниската предложена 

цена към фиксираната мрежа на „БТК“ (38, 80 %). 

 

РАЗДЕЛ III 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 


