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Рег. № M - 58 

 

Дата:02.11.2016 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: Българска национална телевизия 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00388-2016-0020 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 
„Подмяна на студийното осветление в Апаратно- 

студийните комплекси” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 45 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 860 000 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: 06.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 06.10.2016 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: 08.11.2016 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; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339343439
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 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VI.1) е маркирано, че с настоящото решение се одобрява 

поканата за участие, което е неприложимо към открита процедура. Съгласно 

чл. 22, ал. 2 ЗОП възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата, както и документацията. 

2. В поле VII.3) относно срока за обжалване е направена препратка към 

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. В поле I.1) като адрес на профила на купувача е посочен линк, който 

води към страница на „Сиела“ за система за управление на профил на 

купувача. В случая коректният адрес на профила на купувача е 

http://bnt.bg/about-bnt/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha . 

2. В поле II.1.4), както и в поле II.2.4) е повторено заглавието на 

поръчката. В коментираните полета следва да се опишат накратко всички 

дейности от обхвата на доставката, които се възлагат с поръчката. Така 

например от поле III.1.3) става ясно, че предметът на поръчката включва освен 

доставка и сервизиране на доставяната техника.  

3. В поле ІІІ.1.3), т. 1, 2, 3 и 4 са посочени документите, с които се 

доказват минималните изисквания за технически и професионални 

способности на участника, без да се уточнява, че участниците декларират 

съответствие с ЕЕДОП (чл. 67, ал. 1 ЗОП), а самите документи се представят в 

случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

4. В поле ІІІ.1.3), т. 1, е записано, че участникът трябва да е изпълнил 

„минимум три доставки, идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка“. В обявлението не е уточнено какъв следва да е техният обем, но 

липсва и информация, че той не е от значение. По изложената причина 

условието за доказване на 3 изпълнени доставки може да се разглежда като 

ограничително и непропорционално, ако под „сходни с предмета“ 

възложителят има предвид и „сходни с обема“. Не става ясно и защо 

реализирането на една доставка, сходна с предмета и обема на поръчката,  не е 

достатъчен опит за изпълнителя на възлагания договор. 

http://bnt.bg/about-bnt/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha
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5. В поле III.1.3), т. 4 е посочено, че участникът следва да внедрил 

Система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 

9001:2008 или еквивалентен сертификат. Възложителят следва да има предвид, 

че съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато изисква представяне на сертификати, 

които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление 

на качеството, трябва да посочи системите за управление чрез съответната 

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

6. От профила на купувача се установи, че възложителят е поставил 

изискване за предоставяне на гаранция за изпълнение на договора, в размер на 

5% от стойността му. Условието не се съдържа в обявлението. В съответствие 

с чл. 111, ал. 4 ЗОП, предвидените гаранции и техният процент следва да бъдат 

посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. 

 

 

Техническа спецификация 

В техническата спецификация за някои от функционалните 

характеристики са посочени конкретни, а не минимални стойности на 

параметрите или еквивалентни. Да се има предвид, че същите не следва да 

насочват към конкретен потенциален изпълнител/производител/марка. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 

 
 

 

 


