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Рег. № М - 70 

 

Дата:21.11.2016 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: 
Дирекция „Управление на собствеността и 

социални дейности /ДУССД/“ - МВР 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02851-2016-0053 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на гориво за отопление - газьол за 

промишлени и комунални цели (ГПКЦ) - със 

съдържание на сяра до 0,1 %” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 158 000 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: 28.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 28.10.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430313739
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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: 01.12.2016 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: 
 

 

 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле VI.3), т. 1 e записано, че гаранцията за изпълнение на договора е в 

размер на 5% от стойността му без ДДС. Добавено е, че „ако участникът е 

специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания гаранцията 

за изпълнение е 2% от стойността на договора без ДДС“. Възложителят следва 

да има предвид, че с оглед спазването на принципа на равнопоставеност, 

условията, които поставя за участие в процедурата, респективно за възлагане на 

поръчката, трябва да са еднакви за всички участници. Доколкото предметът на 

разглежданата поръчка не е запазен по смисъла на чл. 12 ЗОП, текстът относно 

по-ниския процент на гаранцията за изпълнение не е уместен. 

2. В поле VI.3), т. 4 е записано, че „в срока на изпълнение на договора, 

възложителят ще заявява количества според нуждите си и не е длъжен да заявява 

количества до пълната стойност на договора“. Обръщаме внимание, че 

поръчаните количества следва да са близки до първоначално посочените. 

Съществена промяна в обема на поръчката би довела до промяна в кръга на 

заинтересованите лица и би оказала влияние върху договорената цена. 

Възложителят следва да има предвид, че ЗОП допуска изменения на договорите 

за обществени поръчки само по изключение (вж. чл. 116 ЗОП ). 
 

 

 

 

Техническа спецификация 

В техническите спецификации във връзка с методи за изпитване са посочени 

различни сертификати, без да са допълнени с думите „или еквивалентни“. 

Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП всяко посочване на 3 стандарт, спецификация, 
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техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 

1, т. 2 ЗОП следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “МАКОП”: 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


