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Рег. № M - 47 

 

Дата:06.10.2016 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: 
Дирекция Управление на собствеността и 

социални дейности – Министерство на вътрешните 

работи 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02851-2016-0042 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
Доставка на полицейски униформи – якета летни с 

хастар 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 335 552 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: 03.09.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 07.09.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
20.09.2016 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 21.10.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338383937
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 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: 
 

Решение за откриване на процедурата 

В поле VII.3) на решението за откриване на процедура е посочено, че 

жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, 

ал. 1 от ЗОП. Полето е предназначено за посочване на информация относно 

срока за обжалване на решението за откриване на „открита“ процедура. 

Коректната препратка в случая е към чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Бележката 

важи и за поле VI.4.3) на обявлението. 

 

 

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 конкретния случай 

обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 03.09.2016 г., а документацията е 

качена в профила на купувача на 07.09.2016 г. 

2. В поле ІІІ.1.3), т. 1 е поставено условие за предходен опит на 

участниците. Отбелязано е, че изискването се доказва с информация в ЕЕДОП 

и списък на доставките, идентични или сходни с предмета, заедно с 

доказателство за извършената доставка, без да се уточнява, че участниците 

декларират съответствие с ЕЕДОП (чл. 67, ал. 1 ЗОП), а посоченият списък се 

представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Констатацията е относима и към 

т. 2 на същото поле. 

3. В поле III.1.3), т. 2 към изброяването на критериите за подбор е 

посочено, че участникът следва да прилага система за управление на 

качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или 

еквивалентно/и с обхват по предмета на поръчката. Съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, 

когато възложителят изисква представяне на сертификати, които 

удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на 

качеството, трябва да посочи системите за управление на качеството чрез 

съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението да включва „EN“).  

4. В поле VI.3), т. 2 е посочено, че гаранцията за изпълнение на договора 

е 2% от стойността му, когато поръчката се възлага на специализирани 

предприятия или хора с увреждания. Предвиденият в чл. 111, ал. 2 от ЗОП по-

нисък процент на гаранцията за изпълнение на договора се отнася за случаите, 
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когато поръчката е запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП. В конкретния 

случай, видно от поле ІІІ.1.5), поръчката не е запазена за специализирани 

предприятия или хора с увреждания, поради което при участие на такива лица, 

не следва да се прилагат облекчени условия. 
 

 

Обявление за изменение или допълнителна информация 

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП всички решения и обявления, които 

подлежат на публикуване в профила на купувача, се публикуват в един и същи 

ден на профила на купувача и в РОП. В конкретния случай решението за 

одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е 

публикувано в РОП на 26.09.2016 г., а е качено в профила на купувача на 

21.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 
 

 

 

 

 


