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Изх. № М - 57 

 

Дата:18.05.2017 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: 
Национален център по подготовката и 

провеждането на Българското председателство на 

Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
05371-2017-0003 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на мебели за нуждите на Националния 

център по подготовката и провеждането на 

Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз през 2018 г. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 5 

 Не 

Срок за изпълнение: 20.10.2017 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 933 397 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 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435313638
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 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 22.04.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 24.04.2017 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
09.05.2017г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 30.05.2017 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 ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

 

Решение за откриване на процедурата 

 

 

Констатации 

Констатации и препоръки: 

В раздел VІ) възложителят е отбелязал, че с решението одобрява 

обявлението за оповестяване откриването на процедурата. Съгласно чл. 22, ал. 2 

от ЗОП, с решението за откриване на „открита“ по вид процедура следва да се 

одобри и документацията, ако е приложимо. Видно от профила на купувача, в 

случая е налице такава. 

 

 

 

Обявление за обществена поръчка 
 

Възлагащ орган 

Констатации и препоръки: 

Посоченият в поле I.3) интернет адрес води до профила на купувача на 

възложителя, до раздел, от който се достъпват преписките на всички активни 

процедури, включително разглежданата. Съгласно чл. 32, ал. 2 ЗОП, във връзка 

с чл. 42, ал. 2 т. 2 и ал. 3 ЗОП, в посоченото поле възложителят посочва точен 

електронен адрес, водещ директно до преписката на конкретната поръчката. 
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Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

Във визитката на процедурата на  профила на купувача е обявен краен срок 

за подаване на оферти 26.05.2017 г. С обявление за изменение или допълнителна 

информация от 09.05.2017 г. този срок е променен на 30.05.2017 г. 

 

 

 

Икономическо и финансово състояние 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІ.1.6) е маркирано, че оферти могат да бъдат подавани за всички 

обособени позиции. Същевременно в поле ІІІ.1.2) са посочени минимални нива 

за всяка отделна обособена позиция, но липсва указание как се прилагат 

визираните минимални нива към участник, подал оферта за повече от една 

позиция. 

 

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III. 1.3) е посочено, че участникът следва да е изпълнил поне 3 (три) 

дейности с предмет и общ обем, идентичен или сходен с този на поръчката. 

Условието за доказване на 3 дейности може да се разглежда като 

ограничително, ако възложителят не разполага с аргументи, че реализирането на 

една дейност, сходна с предмета и обема на обособената позиция, не е 

достатъчен опит за изпълнителя на възлагания договор (вж. чл. 59, ал. 2 и чл. 63, 

ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП). 

 

 

 

Техническа спецификация 
 

 

Констатации и препоръки: 

В последен параграф при всички обособени позиции е посочено, че 

производителят на мебелировката трябва да има внедрена система за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и да 

прилага система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2005. 

Следва да се има предвид, че възложителят може да изисква участникът да 

прилага системи за управление на качеството и за околна среда (вж. чл. 63, ал. 1, 

т. 10 и т. 11 ЗОП). Доколкото производителят на доставяните стоки е лице, 

което не участва пряко в процедурата, възложителят не следва да поставя 

условия относно негови производствени практики. Качеството на доставяния 

продукт, което безспорно е от значение за изпълнението на възлагания договор, 

може да се удостовери по реда на чл. 51 и 52 ЗОП (определени маркировки, 

протоколи от изпитване и т.н.).  
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РАЗДЕЛ III 

Допълнителна информация 
 

1. В тематична област „Образци и списъци“ на Портала за обществени 

поръчки са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

специализирани клаузи към договори. Възложителят е длъжен да ги прилага, 

освен в случаите, когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането им се мотивира в досието на поръчката. (вж. чл. 231 от ЗОП).  

2. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 
 


