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Рег. № М - 27 

 

Дата: 19.08.2016 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: Тракийски университет 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00373-2016-0018 

Вид на процедурата 
 Открита  

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

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

университет гр. Стара Загора по структурни звена“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
544 244 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: 29.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 29.07.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337383136
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 31.08.2016 г. 

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; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата по отношение 

на срока за обжалване е цитирана разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП. 

Доколкото процедурата е „открита” и срокът за получаване на оферти не е 

съкратен, коректната препратка е 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 решението за откриване на процедурата, което е качено в профила на 

купувача, липсва подпис на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 от 

ЗОП решението за откриване трябва да съдържа подпис на лицето, което го е 

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

заличената информация се посочва основанието за заличаване (вж. чл. 42, ал. 5 

ЗОП). 

 

 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле ІІ.2.4) на обявлението по обособена позиция № 1 възложителят 

е поставил изискване горивата, които ще бъдат доставяни, да отговарят на 

„изискванията за качество съгл. БДС“ без да са добавени думите „или 

еквивалентно/и“, съгласно изискването на чл. 48, ал. 2 ЗОП. Бележката важи и 

за идентичния текст в Техническата спецификация. 

2. В поле ІІІ.1.3), т. 2, за обособена позиция № 1 се изисква участникът да 

докаже наличие на бензиностанции на основните пътни артерии и магистрали 

в страната, както и в по-големите български градове. Доколкото изискването е 

общо и не уточнява кои са основните магистрали и градове, същото не трябва 

да се използа за необосновано отстранянане на участници и ограничаване на 

конкуренцията.   

3. В поле ІІІ.1.3), във всички точки към изисканите минимални нива, се 

изискват доказателства. Следва да се има предвид, че на етап подаване на 

оферта участниците попълват изискваната информация за доставки, търговска 
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мрежа и оборудване в ЕЕДОП, а доказателства се представят в случаите по чл. 

67, ал. 5 и 6 ЗОП 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

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

 

 


