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Рег. № M - 49 

 

Дата:10.10.2016 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: Агенция Митници 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00334-2016-0044 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
Доставка на лицензи за софтуерни продукти за 

нуждите на Агенция „Митници“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 5 

 Не 

Срок за изпълнение: 40 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 675 800 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: 15.09.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 13.09.2016 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: 17.10.2016 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 обявлението и в решението за откриване възложителят е посочил, че 

част от предмета (4 обособени позиции) ще се възлагат по реда, валиден за 

индивидуалната им стойност. В поле VІ.3) на обявлението е указана 

индивидуалната стойност на всяка от тези позиции, както и общата сума на 

договорите, които се възлагат по реда на чл. 21, ал. 6 ЗОП. Възложителят не е 

посочил информация относно предмета и обема за всяка от обособените 

позиция, които ще бъдат възлагани самостоятелно съобразно индивидуалната 

им стойности (чл. 7, ал. 2 от ППЗОП). 
 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 
 

 

 


