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Рег. № M-45 

 

Дата:30.09.2016 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 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00233-2016-0030 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Периодични доставки на строителни материали за 

нуждите на ДП НКЖИ за срок от 12 месеца, по 

обособени позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 20 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 112 900 

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: 01.09.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 01.09.2016 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: 06.10.2016 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; 
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 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 
РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 

 

Обявление за поръчка 

В поле I.3) като електронен адрес, на който е осигурен неограничен, 

пълен пряк и безплатен достъп до документацията, е посочен адрес, който 

води към началната интернет страница на възложителя. Във връзка с чл. 32, 

ал. 1 и 2, чл. 42, ал. 2 от ЗОП и Приложение № 4, Част Б, т. 2 в полето следва 

да се посочи интернет адрес, на който да е осигурен пълен, пряк и безплатен 

достъп до документацията на конкретната обществена поръчка. 

Коментираната информация е указанa в поле І.1) Адрес на профила на 

купувача. 

 

Техническа спецификация 

В техническата спецификация, в раздел ІІ. Други изисквания, т. 1. 

Изисквания към материалите – възложителят е посочил, че материалите трябва 

да отговарят на стандартизационни изисквания и тяхната доставка, да бъде 

придружени със съответната документация: декларации за съответствие, 

сертификати за произход, протоколи от изпитвания, от акредитирани 

лаборатории, етикети и инструкции за употреба на български език, и други 

документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти. Цитираният подзаконов нормативен 

акт (Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти ), е отменен с Постановление № 325 на Министерски 

съвет от 06.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. № 106 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г. 
 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 


