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Рег. № M-8 

 

Дата:11.07.2016 г. 

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

за резултатите от осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

Възложител: 
Държавно предприятие - Северноцентрално 

държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02712-2016-0012 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: Доставка на автомобили за нуждите на СЦДП 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 4 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
505 000,00 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: 10.06.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 10.06.2016 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: 14.07.2016 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; 
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 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗОП при подготовката за възлагане на 

обществена поръчка възложителят трябва да прецени възможността за 

разделянето й на обособени позиции. Когато реши, че не е целесъобразно 

разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, в решението за 

откриване на процедурата възложителят трябва да посочи причините за това. В 

конкретния случай, в поле IV.6) е посочено, че „предметът на доставката е 

единен и е съобразен с производствените нужди на предприятието“. 

Визираният мотив е формален. От него не става ясно защо автомобилите на 

могат да бъдат доставени от повече от един изпълнител.  

2. В поле VII.3) срокът за обжалване е посочен чрез обща препратка – 

„съгласно разпоредбите на закона“. В разглежданото поле следва да се укаже в 

какви срокове може да се обжалва решението за откриване на „открита” по вид 

процедура, каквато е настоящата. Доколкото срокът за получаване на оферти 

не е съкратен, коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Констатацията е валидна и по отношение на поле VI.4.3) от обявлението 

за обществена поръчка. 

 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 3 в обявлението 

възложителят посочва адресът на профила на купувача, на който е достъпна 

документацията. 

В случая в поле І.3) е посочен интернет адрес, който не води до 

обособената електронна преписка на процедурата, а до началната страница на 

профила на купувача, съдържаща всички обществени поръчки на възложителя.  

2. Съгласно чл. 42, ал. 2, т. 1 ЗОП възложителят публикува в профила на 

купувача всички решения и обявления, свързани с откриването, възлагането, 

изпълнението и прекратяването на обществените поръчки, а съгласно чл. 24, 

ал. 1. т. 1 ППЗОП – тяхното публикуване на профила на купувача е в деня на 

публикуването им в РОП. 

В случая датата, на която са публикувани визираните документи за 

откриване на процедурата в РОП е 10.06.2016 г. При направена проверка на 

27.06.2016 г. на профила на купувача на възложителя се установи, че 

Решението и Обявлението не са публикувани. 

3. Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП възложителят е длъжен да поддържа 

профила на купувача, по начин, от който може да се удостовери датата на 

публикуване на документите в него. 

В конкретния случай липсва информация относно датите на публикуване 
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на документите в преписката на обществената поръчка. 

4. В поле ІІ.2.4) не е предоставена информация относно естеството и 

количеството на доставката – предмет на обществената поръчка. Съгласно чл. 

46, ал. 2 ЗОП, както и т. 7 Част „Б“ на Приложение № 4 ЗОП визираната 

информация задължително се посочва в обявлението.  

5. В поле II.2.5) е посочено, че „цената не е единственият критерии за 

възлагане“, което е в противоречие на чл. 70, ал. 6 ЗОП. Според нормата, 

когато критерият за възлагане включва повече от един показател, 

възложителят определя в обявлението и в документацията относителната 

тежест на всички показатели. В случая в профила на купувача на възложителя 

не е публикувана методика за оценка. 

6. В поле III.1.2) и поле ІІІ.1.3) не са посочени критериите за подбор, 

както и изискуемите минимални нива към тях, а е направена препратка към 

документацията за обществена поръчка. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП 

възложителите посочват критериите за подбор и документите, чрез които се 

доказва изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. Аналогично изискване се съдържа и в приложение № 4 към ЗОП, 

в което е описана информацията, която най-малко трябва да съдържа 

обявлението за обществена поръчка, (Част „Б“, т. 11, б. „в“). Избраният от 

възложителя подход за оповестяване на техническите изисквания към 

участниците е в нарушение на посочените норми. Доколкото документацията 

за участие не попада в обхвата на мониторинга, законосъобразността на 

коментираните критерии за подбор не е проверена. 

 

Техническа спецификация 

1. В техническата спецификация е поставено минимално изискване 

автомобилите, предмет на доставка да отговарят на Европейски стандарт за 

изгорели газове „Евро 6“, без да са добавени думите „или еквивалентно/и“. 

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗОП добавянето им е задължително. 

2. Съгласно чл.2, ал. 2 от ЗОП при възлагането на обществени поръчки 

възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на 

условия или изисквания, които дават необосновано предимство или 

необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените 

поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, 

количеството или обема на обществената поръчка. В техническата 

спецификация е поставено изискване за развита сервизна мрежа на 

територията в Република България. Визираното изискване e ограничително за 

участници, които биха могли да осигурят сервизно обслужване в рамките на 

необходимото за възложителя, но не могат да осигурят „развита сервизна 

мрежа на територията в Република България“.  

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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


