Изх. № М - 35
Дата:31.03.2017 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 вътрешните работи

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00752-2017-0018

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Доставка на полицейски автомобили с повишена
проходимост по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на 290 броя
полицейски
автомобили
с
повишена
проходимост“
Обособена позиция 2: „Доставка на 9 броя
мобилни технически работилници с повишена
проходимост“

Предмет на поръчката:

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

25.09.2017 г.
на

29 239 210 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 2

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена
1

______

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС:

07.03.2017 г.

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

06.03.2017 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:

20.03.2017 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 ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации
Констатации и препоръки:

В раздел VI.3) възложителят е посочил, че жалба може да се подаде в 10
дневен срок, съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. В случая това не
е приложимо, тъй като процедурата е „ускорена“ и условията в решението за
откриване се обжалват в 5 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗОП.
Констатацията е валидна и за поле VI.4.3) от обявлението за поръчка.
ІІ.5) Методика
Констатации и препоръки:

При прегледа на методиката за оценка на офертите се констатира следното:
В т. 5 е посочено следното: „В случай, че комплексните оценки на две или
повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта,
която предлага най-ниски финансови параметри за доставка на автомобилите.
Комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя между
класираните на първо място оферти, когато икономически най-изгодната оферта
не може да се определи по описания по-горе ред“. При определянето на
„печелившата“ оферта следва да се спази чл. 58, ал. 2 и ал. 3 ППЗОП.
РАЗДЕЛ III

Допълнителна информация
Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
2

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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