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Изх. № М - 59 

 

Дата:29.05.2017 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: Главна дирекция Гранична полиция -МВР 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02849-2017-0017 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: Доставка на мобилни работилници за ГДГП 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 6 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
3 559 556 

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: 03.05.2017 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 02.05.2017 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: 05.06.2017 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 
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 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

II. 1 Обявление за обществена поръчка 

 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки: 

Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача 

документацията за участие в процедурата за обществена поръчка  от датата на 

публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз 

(ЕС) (вж. чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП). В конкретния случай датата на публикуване на 

обявлението в ОВ на ЕС е 03.05.2017 г.,, а документацията за участие и 

приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на 02.05.2017 г. 

 

Обхват на поръчката 

Констатации и препоръки: 

При преглед на обявлението, както и документацията, налична на профила 

на купувача, се установи противоречива информация относно срока за 

изпълнение на поръчката: 

- в полета II.2.7) за двете обособени позиции е посочена продължителност 

на поръчката 6 месеца; 

- в полета II.2.4) за двете обособени позиции е посочено, че индикативният 

срок за извършване на доставката е 15.01.2018 г., а срокът за приключване на 

договора е 31.01.2018 г.; 

- в техническите спецификации (стр. 15) е записано, че срокът за 

извършване на доставката е до 180 дни, считано от датата на подписване на 

договора, но не по-късно от 15.01.2018 г.; 

- в образците на техническо предложение за двете позиции, т. 1  гласи 

„Предлагаме да извършим доставката на мобилните авторемонтни работилници 

в срок от … календарни дни, но не повече от 30 календарни дни, съгласно 

Техническата спецификация...“. 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3) възложителят е поставил изисквания към участниците за 

изпълнени сходни доставки на автомобили с повишена проходимост и за 

разполагане със сервизни бази за извършване на гаранционно обслужване на 

предвидените за доставка МПС. Посочено е, че съответствие с изискванията се 

декларира в ЕЕДОП, но не е указано с какво се доказват в случаите на чл. 67, 

ал. 5 и 6 ЗОП (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП). 
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II. 2 Техническа спецификация 

 

Констатации и препоръки: 

1. В техническите спецификации за двете обособени позиции са посочени 

много детайлни технически характеристики и специфични изисквания към 

предвидените за доставка превозни средства и оборудване. Следва да се има 

предвид, че съвкупността от поставените условия и изисквания не трябва да дава 

необосновано предимство или необосновано да ограничава участието на лица в 

процедурата. 

2. В началото на техническата спецификация за обособена позиция № 2 е 

посочено „Доставяните автомобили с висока проходимост трябва да са нови – 

произведени след 01.01.2017 г…“. С оглед относително краткия срок и предвид 

условието на стр. 20 от спецификацията „Цялото оборудване трябва да е ново, да 

не е използвано преди това, да е без фабрични и транспортни дефекти и да е в 

производствената листа на производителя към датата на сключване на 

договора“, възложителят следва да може да аргументира, че изборът на 

конкретната дата произтича от обективни обстоятелства и не ограничава 

конкуренцията. 

3. В раздел I.4), точка 7 от техническата спецификация по обособена 

позиция № 2 е поставено условие за цвят „сив металик“. Възложителят следва да 

разполага с аргументи, че изискването не ограничава конкуренцията. 

 
РАЗДЕЛ III 

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. 

 

 

 

 

               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

     

         ИВО КАЦАРОВ 

         
 


