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Рег. № М - 30 

 

Дата:26.08.2016 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: Министерство на отбраната 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00164-2016-0030 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

“Застраховане на личния състав, автомобилна 

техника и имущества на контингентите от БА 

участващи в задгранични операции в Косово, Босна 

и Херцеговина и Афганистан, военнослужещи и 

цивилни служители от МО и БА командировани за 

изпълнение на задачи свързани с операциите в 

горепосочените райони и екипажите на военно-

транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети 

от и до страните в зоната на операции през 2017 г.-

2019 г.“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 3 

 Не 

Срок за изпълнение: 31.12.2019 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
763 000 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: 03.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 03.08.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337393434
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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: 08.09.2016 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: 
 

 

Методика за оценка 

Критерият за оценка на офертите е „ниво на разходите“, при който се 

отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен 

цикъл. Според чл. 71, ал. 1 ЗОП разходите за целия жизнен цикъл включват 

цената на придобиване и един или повече от посочените в разпоредбата 

разходи. В случая, в методиката за оценка на офертите не участват цена на 

придобиване, както и изброените в нормата разходи. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 
 

 

 


