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Изх. № М - 85 

 

Дата:28.12.2016 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: Агенция Митници 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00334-2016-0050 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Развитие на институционалната архитектура на АМ 

за митнически процеси: внасяне, изнасяне, транзит, 

митническо задължение, управление на обезпечения и 

обмен на информация с общностния домейн (REX, 

BTI, SURVEILLANCE3, CDMS), и въвеждане на 

институционалната архитектура на АМ, чрез 

внедряване на системи и модули в БИМИС, 

съответстващи на тези митнически процеси“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: До 31.10.2019 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 999 250,00 

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: 02.12.2016 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431313337
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 01.12.2016 

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: 09.01.2016 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

1. Решението за откриване на процедурата 

2. Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата 

3. Техническата спецификация 

4. Методиката за оценка  

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП:  Да      Не                             

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 

предвидения ред: 
 Да      Не 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІІ.2) Обявление за обществена поръчка 
 

 

 

 

 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.2) е поставено изискване към участниците за реализиран 

оборот. Посочено е, че за доказване на съответствие с изискването се попълва 

ЕЕДОП. Възложителят не е посочил други документи /вж.чл. 59, ал.5 ЗОП/ за 

доказване и ще трябва да приеме само декларацията.  

2. В поле III.1.3), в т. В.1. възложителят изисква участникът да е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Към 

минималните изисквания за допустимост на участниците (пак по т. В.1.) се 

пояснява, че трябва да са изпълнени най-малко 2 услуги, включващи дейности, 

сходни на възлаганите, като текстът не поставя изискване за обем. Обръщаме 

внимание, че общият обем от всички дейности на участника следва да е 

съопоставим с предмета и обема на поръчката  

3. В т. В.1.1. е посочено, че доказването на съответствие с изискването за 

изпълнени сходни услуги е чрез деклариране в ЕЕДОП, но е допълнено „заедно 

с док. за изв. услуга“. Следва да се има предвид, че при подаване на оферта е 

достатъчно представяне на ЕЕДОП. Доказателства (за изпълнение на това и на 

другите изисквания на възложителя) се представят  при условията  на чл. 67, ал. 
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5 и 6 ЗОП. Бележката важи и за т. В.2.1. 

4. При преглед на документацията, налична на профила на купувача, се 

установи, че възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора 

(стр. 486 от документацията). Съгласно чл. 111, ал. 4 от ЗОП предвидените 

гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата. 

 

РАЗДЕЛ IV 

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 и следва да се направи от възложителя. 

 

 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 
 

 

 


