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Рег. № М - 25 

 

Дата:18.08.2016 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: Министерство на отбраната 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
 00164-2016-0028 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
„Доставка на горива за нуждите на Българската 

армия.“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  5  

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
70 821 667 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: 23.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 25.07.2016 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: 25.08.2016 

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; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337373231
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 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Обявление за поръчка 

1.  В поле І.3) като електронен адрес, на който е осигурен неограничен и 

пълен пряк безплатен достъп до документацията, е посочен адрес 

http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-032, който води до страница с надпис 

„Доставка на комплект лопати опашен винт за вертолети Ми-17“. Посоченият 

електронен адрес е неточен, тъй като настоящата обществена поръчка е с 

предмет „Доставка на горива за нуждите на БА“. Документацията за участие в 

процедурата за възлагане на конкретната поръчка е налична на адрес: 

http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-036  

2. Документацията за участие по обществената поръчка е публикувана в 

профила на купувача на 25.07.2016 г. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП, 

възложителят предоставя неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп до 

документацията за участие от датата на публикуване на обявлението в ОВ на 

ЕС. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 23.07.2016 г., т.е. възложителят 

е публикувал документацията в профила на купувача два дни след 

публикуване на обявлението в ОВ на ЕС, като с това свое действие е нарушил  

посочената разпоредба на закона. 

3. В поле II.1.4) са посочени конкретни технически спецификации: ТС К 

21.2293.16, ТС К 21.2288.16, ТС К 21.2292.16, ТС К 21.2290.16 и ТС К 

21.2291.16, на които трябва да отговаря доставката на горива за всяка 

обособена позиция. В съответствие с чл. 48, ал. 2 ЗОП, всяко посочване на 

техническа спецификация по чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗОП следва да е допълнено с 

думите „или еквивалентно/и“. Констатацията важи и за поле II.2.4) за всяка  

обособена позиция в обявлението, където се цитират горепосочените 

технически спецификации. 

4. В поле VI.3), т. 4.1 е указано, че участникът се отстранява от участие в 

процедурата при наличие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 ЗОП, но при 

изброяване на основанията за отстраняване неправилно е цитирана 

разпоредбата на чл. 353 от НК. Коректното посочване е чл. 353, б. „е“ от НК 

(вж. чл. 54, ал. 1 ЗОП). 
 

 

Техническа спецификация 

Техническата спецификация TC K 21.2288.16, т. 3.1.2.1. е посочено, че 

автомобилният бензин А-95Н с код по НАТО F-67 трябва да отговаря на 

изискванията на БДС EN 228:2013/NA:2013 без да са добавени думите 

„еквивалентно/и“ съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП. Констатацията важи и за TC К 

http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-036
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21.2293.16, т. 3.1.2.2 , подточка 2 от таблицата, където за ISO 3405 не е посочен 

еквивалент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 

 
 

 

 

 

 


