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Изх. № М - 82 

 

Дата:13.07.2017 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: Национална агенция за приходите (НАП) 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00530-2017-0044  

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Предоставяне на услуги, свързани с разпечатване и 

копиране на документи за нуждите на Централно 

управление, териториалните дирекции и учебните 

центрове Банкя и Боровец на НАП. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 17.02.2020 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
5 026 936.67 лева 

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: 20.06.2017 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 19.06.2017 

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: 24.07.2017 

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 ІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3), т. 1 възложителят е записал, че участниците следва да 

представят списък на услугите съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Пояснил е, че 

списъкът се представя чрез попълване на информацията в ЕЕДОП. Доколкото 

цитираната норма урежда, че списъкът следва да придружен от доказателства за 

извършена услуга, възложителят следва да има предвид, че съответствието с 

поставените изисквания на етап подаване на оферти се декларира в ЕЕДОП, а 

доказателства се представят в случай на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. 
 

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации и препоръки: 

1. В т. 5 и т. 6 от поле III.1.3), част „Критерии за подбор“ възложителят е 

поставил условие „...участниците да декларират, че ще могат да представят 

валиден към датата на подаване на офертата сертификат...“. Указанието е 

неясно. Възложителят, следва да има предвид, че избраният за изпълнител 

трябва да представи сертификат, валиден към датата на сключване на договора, 

а не валиден към датата на подаване на оферта. (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП).  

2. При преглед на документацията за участие се установи, че в раздел III, 

т. 2 са поставени изисквания към обединения, съгласно чл. 37, ал. 3 и ал. 4 

ППЗОП. Възложителят не е посочил информацията в обявлението за откриване 

на обществената поръчка (вж. Приложение № 4, част Б, т. 11 ЗОП). 
 

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 
 


