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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 
 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
01152-2018-0002  

Възложител: Софийски районен съд 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на 

Софийски районен съд - книги, картони и бланки по 

граждански и наказателни дела“, включени в списъка 

на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

39. Право 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
542 042 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на  Най-ниска цена 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535303135
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поръчката:  Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 13.03.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 13.03.2018 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: 16.04.2018 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

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

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка (когато е налична); 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация е извършена от външен 

експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

За проверка на техническата спецификация е избран външен експерт по 

реда на наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП. При получаване на становището на 

външния експерт се установи, че направените констатации и препоръки са 

неверни и спорни, с оглед на което техническата спецификация е проверена от 

експерти на АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3) възложителят е поставил изискване участникът да е 

изпълнил минимум три доставки през последните три години, чийто предмет е 

еднакъв или сходен с този на поръчката. Изискването може да се счете за 

ограничително по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗОП, ако възложителят не разполага с 

аргументи, че реализирането на една доставка, сходна или идентична с предмета 

на поръчката, не е достатъчен опит за изпълнението на възлагания договор (вж. 

чл. 59, ал. 2 и чл. 63, ал.1, т.1 ЗОП). В полето не е пояснено какво следва да се  

разбира под „сходен“ предмет . 
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Информация относно запазени поръчки 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.5) е посочено, че поръчката е запазена за защитени 

предприятия и икономически оператори, насочени към социална и 

професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 

положение. Същевременно: 

- записаният в полета ІІ.1.2) и ІІ.2.2) основен СРV код: 22458000 – 

Печатни материали, изработени по поръчка, не попада в Списъка на стоките и 

услугите по чл. 12, ал.1, т. 1 ЗОП, приет с Решение на Министерски съвет № 

591/2016 г. и 

- видно от поле ІІ.1.6) на обявлението предметът не е разделен на 

обособени позиции, а според даденото в техническата спецификация описание, 

само част от него /папки, бележник/ попада в обхвата на цитирания списък, 

респ. се явява „запазена“ поръчка по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП. 

С оглед изложеното, възлагането на целия предмет по реда на чл. 12 ЗОП 

е в нарушение на чл. 80, ал. 1 ППЗОП и води до стесняване кръга на 

участниците, измежду които може да бъде определен изпълнител. Според чл. 

12, ал. 7 ЗОП в процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и 

други заинтересовани лица, но техните оферти се разглеждат, само ако няма 

допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена. 

 

 

Административна информация 

Констатации и препоръки: 

В поле ІV.2.6) е записано, че офертата трябва да бъде валидна до 

13.09.2018 г. Същевременно в документацията за участие (стр. 18) е посочено, 

че „срокът на валидност на офертите следва да е не по-малък от 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти“. 

 

 

Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

Видно от техническата спецификация, някои от канцеларските материали 

(под № 12, 14, 15, 16, 17) са описани чрез цитиране на относими разпоредби на 

Правилника за администрацията на съдилищата и приложения към него. Друга 

част - бланки, книги, са означени с общо, родово понятие, без да е определено 

конкретното им естество: отбелязано е предназначението им /„по граждански и 

наказателни дела“/, но не е посочен техният вид /за реабилитация, за 

назначаване на експертиза, за издаване на съдебно удостоверение и т. н./(вж. чл. 

48, ал. 1 ЗОП). 
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РАЗДЕЛ IV 

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. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

                    ЮЛИАН КАПАНОВ 
                           (Определен със Заповед № РД-22/02.04.2018 г.) 

 
 

 

 


