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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 
 

Уникален номер на процедурата 

в РОП с линк: 
00665-2019-0002 

Възложител: 
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане 

на река Дунав“ 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка чрез покупка на драга за драгиране и тръби 

за транспортиране на наноси“ с две обособени 

позиции:  

Обособена позиция № 1: „Доставка на драга за 

драгиране на наноси“;  

Обособена позиция № 2: „Доставка на тръби за 

транспортиране на наноси“. 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

19. „Корабно инженерство – корабостроене, 

корабоводене, корабни машини и механизми“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 
За обособена позиция № 1 – 390 дни; 

За обособена позиция № 2 – 210 дни. 

Прогнозна стойност на 7 236 571 лв. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635323339
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поръчката в лв. без ДДС: 

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: 16.01.2019 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 16.01.2019 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: 20.02.2019 г. 

Коментари и други бележки: 

За обособена позиция № 1 - критерий за възлагане на поръчката е оптимално 

съотношение качество/цена; 

За обособена позиция № 2 - критерий за възлагане на поръчката е най-ниска 

цена. 

 

 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

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

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка; 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка 

(когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а 

ЗОП 

 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в посочената от  

възложителя област – 19. „Корабно инженерство – корабостроене, корабоводене, 

корабни машини и механизми“. Поради изложеното и на основание чл. 19 от 

Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на 

технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, проверката на 

техническата спецификация и методиката за оценка е извършена от експерти на 

АОП и обхваща съответствието им с изискванията на ЗОП. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

В поле I.3) на обявлението е посочен интернет адрес, който не осигурява  

директен достъп до електронната преписка на конкретната поръчка (вж. чл. 32, 

ал. 1 и 2 и чл. 42, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 ЗОП). 

 

 

Техническа спецификация 

Констатации и препоръки: 

1. В раздел V, в т. 1.1, 1.2 и 1.3 от техническата спецификация са изброени 

изискванията към конструкцията на корпуса на драгата (стр. 8). В т. 1.2. е 

посочено: „Изработката на корпуса, надстройката и оборудването трябва да бъде 

в съответствие с изискванията на класификационната организация и в съгласие с 

процедурите за качество в съответствие със стандарт за управление на качеството 

БДС EN ISO 9001:2015 или издадени еквивалентни сертификати или други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството“. 

Възложителят следва да има предвид, че условието за прилагане на система за 

управление на качеството по ISO 9001 е възможност, предвидена в ЗОП за 

проверка на техническите и професионални възможности на участниците в 

процедурата (вж. чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП). Изискването за прилагане на такава 

система от производители на стоки, уреди, машини и т.н. не е еднозначен 

индикатор за тяхното качество, каквито са например наличието на маркировки, 

декларации за съответствие с определени стандарти, протоколи от изпитване, 

сертифициране и др. (вж. чл. 52 ЗОП и чл. 63, ал. 1 т. 9 ЗОП).  

2. В техническата спецификация са заложени конкретни характеристики и 

параметри, на които трябва да отговаря предвидената за конструиране и доставка 

драга. Поставените изисквания не ограничават необосновано участието на лица в 

обществената поръчка, ако самостоятелно или в комбинация, не предопределят 

избора на изпълнител на поръчката (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП). 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

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: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 


