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Изх. № М - 79 

 

Дата: 12.12.2016 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: 
ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ /НКЖИ/ 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 

 

 
00233-2016-0041  

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Доставка на горива за потребностите на ДП „НКЖИ“  

по две обособени позиции“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 595 630.00 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена по ОП № 1 

 Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена по ОП 

№ 2 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 17.11.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 17.11.2016 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: 22.12.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430373730
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Коментари и други бележки: 

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

1. Решението за откриване на процедурата 

2. Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата 

3. Техническата спецификация 

4. Методика за оценка на офертите (по обособена позиция 2) 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за поръчка 

1. В поле II.1.6) е отбелязано, че оферти могат да бъдат подавани за 

максимален брой обособени позиции 2. Същевременно, видно от предмета на 

поръчката, тя е разделена на две обособени позиции. В случай, че възложителят 

ограничи броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител, в 

съответствие с чл. 46, ал. 6 ЗОП, той следва да посочи в обявлението, с което се 

оповестява откриването на процедурата или в документацията за обществената 

поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се 

приложат, когато участник е спечелил по-голям брой от максимално 

допустимия брой обособени позиции. Тъй като, в разглежданата процедура 

максималният брой обособени позиции съответства на общия брой на 

обособените позиции, в поле II.1.6) следва да е посочено, че оферти се подават 

за всички обособени позиции. 

2. В поле II.2.3) на обособена позиция 1 е поставено изискване 

изпълнителят да разполага с петролни бази/терминали на територията на Р 

България в близост до градовете: София, Пловдив, Горна Оряховица, Стара 

Загора, Плевен, Русе и Варна. Поставеното условие може да се приеме за 

ограничително по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗОП, ако възложителят не разполага с 

аргументи, че лице, което не разполага с петролни бази/терминали в близост до 

цитираните градове на територията на Р България не може да е успешен 

изпълнител. 

Констатацията е валидна и за поле II.2.3)  на обособена позиция 2, където е 

посочено като място на изпълнение – търговските обекти на изпълнителя на 

територията на Р България. 

3. В поле III.1.3), т. 1 е посочено, че участникът трябва да прилага система 

за управление на качеството. Пояснява се, че при участие на обединения, които 

не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на 

техническите и професионални способности на участника се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Текстът не е 

съобразен изцяло с разпоредбата на чл. 59, ал. 6 ЗОП. При участието на 

обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени 

в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията 
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на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 

създаване на обединението. 

 

Методика за оценка 

В т. 1 на приложената Методика за определяне на комплексната оценка 

на офертите по обособена позиция 2, е посочено, че оценката се формира по 

два показателя К1 – цена и К2 – брой търговски обекти. С оглед на факта, че 

броят на обектите може да се установи предварително за всеки от възможните 

изпълнители – пазарни субекти, следва да се прецени дали показателят К2 е 

обективно дефиниран предвид разпоредбата на чл. 70, ал. 5 ЗОП, която 

изисква осигуряване на реална конкуренция.   

В допълнение, в т. 3 на методиката е цитирана разпоредбата на чл. 58, ал. 

2 ППЗОП, но текстът е непълен. Посочено е, че когато комплексните оценки 

на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която 

се предлага най-висока предложена търговска отстъпка в проценти. В 

съответствие с чл. 58, ал. 2 ППЗОП, когато комплексните оценки на две или 

повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, съдържаща по-

изгодни предложения в следния ред: 1. по-ниска цена; 2. по-изгодно 

предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред, съобразно 

тяхната тежест; 3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по 

т. 1 и т. 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест. В случай, че 

участниците не могат да бъдат класирани по този ред, комисията провежда 

публично жребий между класираните на първо място оферти. 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 

 
 

        МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
 

 


