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Рег. № M - 43 

 

Дата:.26.09.2016 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: 
ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ) 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00233-2016-0029 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на 5 бр. железопътни моторни влекачи 

„тежък тип“ с товарна платформа и краново 

устройство за междурелсие 1435 мм и свързаните с 

тях допълнителни оборудвания, консумативи, 

специфични инструменти, технически документи и 

документи за поддръжка и ремонтни работи“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 18 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
19 100 000 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: 27.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 29.08.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
10.09.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338363036
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 27.10.2016 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: 
 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен, 

пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията 

за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в 

„Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В случая, обявлението е 

публикувано в ОВ на ЕС на 27.08.2016 г., а документацията е публикувана в 

профила на купувача на 29.08.2016 г.   

2. В поле III.1.3) се изисква представянето на валиден сертификат за 

внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 

9001:2008 или еквивалентен, с обхват на сертификация, включващ предмета на 

поръчката. В полето не е уточнено, че на етап подаване на оферта, участниците 

попълват изискваната информация в ЕЕДОП, а документът се представя в 

случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

3. Във връзка с поставеното изискване за представяне на сертификат е 

пояснено, че при участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а 

не от всяко от лицата, включени в него. Указанието не цитира точно 

разпоредбата на чл. 59, ал. 6 ЗОП, според която доказването на коментираното 

условие е съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението..  

4. В поле VI.4.3) относно крайните срокове за подаване на жалби е 

направена препратка към чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗОП. Разглежданото поле 

е предназначено за вписване на информация за срока, в който може да се 

обжалват условията за участие в процедурата, които се одобряват с решението 

за нейното откриване (чл. 22, ал. 2 ЗОП), респ. в полето следва да се укаже 

срокът за обжалване на решението за откриване. Доколкото срокът за 

получаване на оферти не е съкратен, то коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 

1 ЗОП, както е посочено в поле VІІ.3) на решението за откриване.  
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Техническа спецификация 

1. В т. 3.3. на техническата спецификация, поставените към машините 

изисквания за съответствие с определени стандарти не са съпроводени от 

думите „или еквивалентни“. 

Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП добавянето им е задължително.  

Бележките по т. 1 и 2 са валидни и по отношение на изискванията за 

стандартите, посочени в т. 3.4, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.15, 3.16 и т. 4.1, б. „Б“, 

шесто тире на техническата спецификация.    

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 
 

 


