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Изх. № М- 41 

 

Дата:10.04.2017 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 /МВР/ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00752-2017-0021 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на мобилни рентгенови системи, базирани на 

три автомобила за сканиране на контейнери и 

превозни средства 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 15/09/2017 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
8 801 100.00 

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: 18.03.2017 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 16.03.2017 

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: 18.04.2017 

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

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434303537
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 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.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

Констатации и препоръки:  

В поле ІІІ.1.1) по отношение на чуждестранните лица се изисква 

официален превод на документ за регистрация в професионален или търговски 

регистър. Направена е препратка към чл. 56, ал. 4 от ЗОП, но визираната 

разпоредба не кореспондира с посоченото. В чл. 101, ал. 6 ЗОП е 

регламентирано, че офертите се изготвят на български език. Няма изискване за 

представяне на документи в официален превод.  

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3), т. 1 е посочено, че участникът „(включително в качеството 

си на подизпълнител или участник в обединение)“ следва да е изпълнил 

минимум 1 дейност, с предмет и обем идентична или сходна с тези на 

поръчката. От посоченото може да се изведе заключение, че възложителят 

изисква участникът, както и всеки негов подизпълнител или участник в 

обединение да е изпълнил дейност идентична на възлаганата. Съгласно чл. 66, 

ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. Аналогично 

изискване се съдържа и в чл. 59, ал. 6 ЗОП, по отношение на участниците в 

обединение.  

 

ІІ.4) Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

1. В т. 2.1 е посочено, че системите, предмет на поръчката, трябва да са 

„последен клас“, но от техническата спецификация не става ясно какво разбира 

възложителят под това понятие.  

2. В т. 6.1 от таблицата е посочено, че срокът за извършване на доставката 

на оборудването е до 5 (пет) месеца от сключване на договора, но не по-късно 

от 15.09.2017 г. От поле IV.2.7) на обявлението е видно, че офертите се 

получават до 18.04.2017 г. и се отварят на 19.04.2017 г. Предвид това и с оглед 

останалите срокове за провеждане на процедурата, за обжалване и т.н., от 
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посоченото може да се изведе заключение, че за извършване на доставката не 

могат да се осигурят 5 месеца от сключването на договора (вж. чл. 54, ал. 9 

ППЗОП, чл. 112, ал. 6 и чл. 197, ал. 1 ЗОП).  

3. Предвид предходната бележка, срокът за изпълнение на поръчката може 

да съвпадне със срока за извършване на доставката. В тази връзка е неясно кога 

се реализира обучението на персонала, което е част от дейностите по поръчката 

и според техническата спецификация (т.8.2) трябва да се проведе “след успешно 

приемателно тестване“, което от своя страна се извършва „след доставката на 

място“ (т. 7.3).  

 

 

РАЗДЕЛ III 

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: 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 

 

 


