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Рег. № M - 32 

 

Дата:02.09.2016 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: 
Държавно предприятие „Транспортно 

строителство и възстановяване“ (ДП ТСВ) 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
01310-2016-0003 

Вид на процедурата 
 Открита  

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
„Доставка на горива за потребностите на ДП ТСВ за 

срок от /две/ години“. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 375 350 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: 06.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 08.08.2016 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: 12.09.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 
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 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 посочена разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 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. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на 

08.08.2016 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен 

и пълен пряк безплатен достъп до документацията за участие от датата на 

публикуване на обявлението в ОВ на ЕС. Обявлението е публикувано в ОВ на 

ЕС на 06.08.2016 г. 

2. В поле VI.3) възложителят е посочил, че участник в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, вписани в Търговския регистър и/или в съответен 

професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри 

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

Текстът не съответства на разпоредбата на чл. 10 ЗОП, съгласно която 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки 

или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

3. По-надолу в полето е налице противоречие в текстовете относно 

основанията за отстраняване на участник от процедурата – посочени са  

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП „или“ по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (използван е съюзът „или“ вместо „и“). В 

следващото изречение е отбелязано, че се отстранява участник за когото са 
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налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, но не и по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

4. В поле III.1.3) са изброени изискванията, на които трябва да отговарят 

участниците, но не е посочен начинът на доказването им. Съгласно чл. 59, ал. 5 

ЗОП възложителят трябва да посочи в обявлението  документите, с които ще 

се доказва съответствието с критериите за подбор в случаите по чл. 67, ал. 5 и 

6 ЗОП. 

5. В поле III.1.3), т. 3 е посочено, че за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 1 участниците трябва да разполагат със собствени или 

наети транспортни средства. ЗОП допуска възложителят да ползва капацитета 

на трети лица. 

6. От профила на купувача се установи, че възложителят е поставил 

изискване за предоставяне на гаранция за обезпечаване изпълнението на 

договора в размер на 5% от стойността му. Информацията не е посочена в 

обявлението, в съответствие с чл. 111, ал. 4 ЗОП. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 


