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Рег. № М-57 

 

Дата: 31.10.2016 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: 
Министерство на вътрешните работи (МВР) - 

Дирекция Управление на собствеността и 

социални дейности (УССД) 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02851-2016-0049 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Доставка на мотоциклети по обособени позиции, 

както следва: 

Обособена позиция № 1 "Доставка на мотоциклети 

(тип Ендуро)" 

Обособена позиция № 2 "Доставка на мотоциклети 

(Ескорт)" 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 166 666.66 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 
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 07.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 07.10.2016 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: 10.11.2016 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: 
 

Решение за откриване на процедурата 

В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е цитиран  чл. 

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

относно срока за обжалване на решението за откриване на „открита“ 

процедура (чл. 22, ал. 5, т. 7 от ЗОП). Коректният текст в случая се съдържа в 

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

 

Обявление за поръчка 

1. В поле II.2.5) са посочени два критерия за качество, както следва: 1) 

"Технически показател" и 2) "Гаранционен срок в години за проява на 

фабрични дефекти", при това тежестта на единия е посочена в процент, а на 

другия в точки. От методиката за оценка на оферти е видно, че е включен само 

един – "Технически показател (ТП), включва - Гаранционен срок за проява на 

фабрични дефекти“ с максимален брой точки 100 и тежест 40.   

2. В поле II.2.11) „Информация относно опциите“ е посочено, че се 

предвижда изменение на рамковото споразумение. От представената 

информация не се разбира дали прогнозната стойност на обществената 

поръчка включва и плащания по предвидените опции. Съгласно чл. 21, ал. 1 

ЗОП прогнозната стойност на обществената поръчка включва всички 

плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия 

изпълнител на обществената поръчка, включително предвидените опции. 

3. В поле III.1.3) не са посочени документите, с които участниците 

доказват, че разполагат със собствена, наета или и с право на ползване 

сервизна база, както изисква чл. 59, ал. 5 ЗОП. 
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4. В поле III.1.3) е поставено изискване участникът да декларира в 

ЕЕДОП адресите, телефоните за връзка и лицата за контакт по отношение на 

сервизните бази, с които той разполага на територията на Република България. 

Очевидно възложителят изисква определено деклариране, с оглед 

възможността да направи проверка в хода на работа на комисията. Следва да 

се има предвид, че на този етап от процедурата такова деклариране не е 

надеждно, доколкото изискваните данни /телефони, лица за контракт и др./ 

междувременно могат да се променят. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

                                                                                                ИВО КАЦАРОВ 

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

 
 

 

 

 


