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Рег. № М - 65 

 

Дата:15.11.2016 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: Община Кюстендил 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00426-2016-0019 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

звената на бюджетна издръжка при Община 

Кюстендил за 2017 година, обособени в позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 8 

 Не 

Срок за изпълнение: от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 291 575.01 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: 22.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 21.10.2016 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: 24.11.2016 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; 
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 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП документацията следва да е налична на 

профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален 

вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В случая обявлението е публикувано 

в ОВ на ЕС на 22.10.2016 г., а документацията е публикувана на профила на 

купувача на 21.10.2016 г., т.е. по-рано от законоустановения срок.  

2. В поле II.2.1), от записът на обособена позиция № 8 „Други храни“, не 

става ясно какъв е предметът на самата позиция. 

3. В поле III.1.3), т. 4 на необходимо минимално ниво, се изисква 

участникът да разполага със собствен или нает транспорт за целия срок на 

договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. 

Формулировката на изискването не отчита възможността по чл. 65, ал. 1 ЗОП, 

според която участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица, 

като това отношение не се изчерпва с наемането на активите.  

 

Техническа спецификация 

1. В техническата спецификация, по всички обособени позиции, са 

цитирани български държавни стандарти (напр. БДС 12:2010). Съгласно чл. 48, 

ал. 2 ЗОП всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, 

техническо одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗОП следва 

да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

2. Посочени са специфични процеси и начин на производство (напр. 

производство по Утвърден стандарт „България“), без да са добавени думите 

„или еквивалент“ (чл. 49, ал. 2 ЗОП). 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 

 


