
 1 

 

Изх. № М - 86 

 

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: Директор на ГДПБЗН - МВР 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
02443-2016-0019 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Организиране на мероприятия за подготовка и 

обучение на населението за реакция при наводнения и 

последващи кризи” в рамките на проект „Центрове за 

повишаване готовността на населението за реакция 

при наводнения” по Оперативна програма "Околна 

среда 2014-2020 г." 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 48 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
16 777 680.67 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: 03.12.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431313733
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 02.12.2016 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: 06.01.2016 г. 

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 І.3) е посочен интернет адрес, който не води до обособената 

електронна преписка на процедурата, а до страницата на профила на купувача, 

съдържаща всички обществени поръчки на възложителя. Съгласно чл. 32, ал. 1 

ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 3 ЗОП, в обявлението възложителят посочва адреса 

на профила на купувача, на който е достъпна документацията. 

2. 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 решението, 

обявлението и документацията за поръчката, налични в профила на купувача, са 

обозначени с идентификационни номера от 29.11.2016 г., но липсва информация 

относно датите на публикуването им. 

3. В поле II.2.3) са посочени NUTS кодове, които отнесени към 

информацията в полета II.1.4) и II.2.4) следва да отговарят на шестте центъра, 

предвидени за място на обученията. Не е посочен код за центъра в с. Бошуля, 

област Пазарджик - BG423. Вместо това присъства код за гр. Монтана – BG312. 



 3 

4. В поле III.1.4) е записано, че „критериите за подбор, документите за 

доказване на съответствие с тях и мястото за попълване на информация в 

ЕЕДОП, са установени в документацията за участие…“. 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. 

5. В поле IV.1.11) e записано, че „към офертата си участниците представят 

и информация относно личното състояние и критериите за подбор“. Доколкото 

не е уточнено по какъв начин се предоставя информацията, следва да се има 

предвид, че при подаване на офертата участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез 

предоставяне на единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) 

(чл. 67, ал. 1 ЗОП). 

6. В поле VI.3) възложителят е посочил, че ще използва два показателя, 

първият, от които е „Качество“ (КП). Видно от представената методика за 

оценка на офертите, същият е съставен от 3 подпоказатели, които не са 

посочени като формиращи го елементи в полето. 

 

 

ІІІ.5) Методика 

 

 

Констатации и препоръки: 

В методиката възложителят оценява качеството на техническите 

предложения чрез подпоказателите П1, П2 и П3, които изследват съответно 

подход за изпълнение на услугата, организация за изпълнение на услугата и 

механизъм за гарантиране на качеството при изпълнение на услугата. 

Разработена е четиристепенна скала за присъждане на точки, като възложителят 

е възприел подход, при който, ако има допълнителни надграждащи 

обстоятелства предложението получава повече точки. Надграждащите елементи 

са трудно разграничими от основните изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация.  

От указанията за оценка по отделните подпоказатели е видно, че по-висока 

оценка се присъжда за по-подробно изложение (на подхода, на организацията, 

на механизма за гарантиране на качеството), т.е. максималният брой точки ще се 

присъди на всички предложения, представени достатъчно подробно. 

Необходимо е да се отчита как различните характеристики на предложенията 

биха довели до различен резултат, съответно по-високо качество на 

предлаганата услуга (вж. чл. 33, ал. 1 ППЗОП). 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 
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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./ 

 

 

 

 

 


