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Изх. № ПК-К-39 

 

Дата: 02.11.2015 г. 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване 

на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 

 

Официално наименование: Министерство на икономиката 

Вид на възложителя: 
 чл. 7, т. 1-4 ЗОП  централен  регионален 

 чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП  

Партиден номер на 

възложителя: 
05028 

Входящ № и дата на 

регистрация в деловодството 

на АОП на проектите на 

документи 

ПК-К-39 / 26.10.2015 г. 

 

 

Процедура 

 

Вид на процедурата: 

 Открита 

 Ограничена 

 Ускорена ограничена 

 Договаряне с обявление 

 Ускорена на договаряне с обявление 

 Състезателен диалог 

Обект на поръчката: 

 Строителство  Доставки  Услуги 

Разделяне на обособени позиции:  Да   Не  

Предмет на поръчката: „Доставка на 20 (двадесет)  броя моторни 

превозни средства за нуждите на Главна 
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дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, по 3 обособени 

позиции: 

Позиция 1: „Доставка на 15 (петнадесет) 

броя фабрично нови леки автомобили тип 

„хечбек” 

Позиция 2: „Доставка на 2 (два) броя 

фабрично нови пътнически автомобили 

тип „СУВ“ 

Позиция 3: „Доставка на 3 (три) броя 

фабрично нови леки автомобили тип 

„седан“. 

Прогнозна стойност на поръчката в лв. 

без ДДС: 
800 000.00 лв. 

Срок за изпълнение на поръчката: 70 дни 

Критерий за оценка на офертите: 
 Икономически най-изгодна оферта 

 Най-ниска цена 

Обществената поръчка се финансира: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от 

Оперативна програма 

„Конкурентноспособност на българската 

икономика 2007 – 2013“ 

 Друго .................................................. 

 

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, 

т. 22 ЗОП 
 Да     Не  

Мотиви (когато е приложимо): 

 

 

Предварителният контрол обхваща проекта на решението за 

откриване 
 Да     Не  

Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от 

възложителя критерии за подбор 
 Да     Не 

Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на 

офертите 
 Да     Не 

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

Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в 

ППЗОП ред 
Да     Не 

Други бележки: 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Обявление 
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Констатации 
Съответства 

със ЗОП 

Съответствие с направените от АОП 

препоръки и конкретни указания 

Обща информация 

Констатации, препоръки и/или указания:  

        Възложителят следва да има предвид, че при обявяване на обществената 

поръчка, в „Електронен достъп до информация (URL)“ трябва да се посочи и 

електронен адрес, който директно да води към обособен раздел от профила на 

купувача, съдържащ документите и информацията за конкретната поръчка 

(вж. чл. 22б, ал. 5 и чл. 22в от ЗОП). 

 

Изискуеми депозити и гаранции  

Констатации, препоръки и/или указания: 

         1. В поле ІІІ.1.1) е посочено, че размерът на гаранцията за участие е  

8 000 лв. От поле ІІ.1.8) е видно, че  поръчката е разделена на обособени 

позиции. Възложителят следва да има предвид, че за всяка обособена позиция 

трябва да определи гаранция за участие. 

Препоръчваме в обявлението да се посочи размер на гаранцията за 

участие за всяка една обособена позиция по отделно. 

Констатацията и препоръката е валидна и за гаранцията за изпълнение. 

2. В поле ІІІ.1.1) не е посочен срок на валидност на гаранцията за 

изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция. 

 Препоръчваме да се посочи срок на валидност на гаранцията за 

изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция. 

 

Условия във връзка с поръчката 

Констатации, препоръки и/или указания:        

         В поле ІІІ.1.4) е указано, че „Всеки участник следва да участва за всички 

обособени позиции заедно. Не се допуска участие само за една или няколко от 

обособените позиции“. Видно от начина на поставяне на условията (общо към 

целия предмет), възложителят е изготвил изискванията така, че поръчката да 

завърши с избора само на един изпълнител за целия предмет. Това обезсмисля 

разделянето на позиции и може да доведе до сериозни затруднения в работата 

на комисията, като се има предвид, че в закона са разписани различни правила 

за провеждане на процедури с обособени позиции (отделни пликове № 2 и 3 

на офертата, класиране по всяка обособена позиция, подписване на договор за 

всяка обособена позиция и други). С оглед на изложеното, ако възложителят 

иска само един изпълнител за всички позиции, препоръчваме да отбележи, че 

поръчката не е разделена на позиции. В случай че счита за по-удачно 

предметът да се възложи на повече изпълнители, да преработи изцяло 

условията за провеждане на процедурата, като посочи минимални изисквания 

към участниците в процедурата за всяка една обособена позиция по отделно.          
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РАЗДЕЛ IV 

Методика за оценка 

 

Констатации, препоръки и/или указания: 

Възложителят следва да има предвид, че когато обществената поръчка е 

разделена на обособени позиции, комисията трябва да извърши класиране на 

участниците за всяка една обособена позиция по отделно. 

Освен това, възложителят трябва да има предвид, че посредством 

избраните технически характеристики, доставката трябва да отговаря на 

изискванията на чл. 26а от ЗОП.  

 

 

РАЗДЕЛ VIӀ 

Допълнителна информация 

 

1. Посочените в обявлението срокове са индикативни (прогнозни) и са 

зависими от срока за изпращане на обявлението. Те ще бъдат проверени в 

последващия втори етап на контрола.   

2. Документацията за участие в процедурата, включително и образците 

към нея, трябва да бъдат изготвени в съответствие със ЗОП и при 

необходимост, в тях да намерят отражение препоръките от настоящото 

становище.  

3. Необходимо е да се осигури пълно съответствие между информацията 

в обявлението и указанията, дадени в документацията за участие. 

Минималните изисквания и документите, с които се доказват, посочени в 

документацията, следва да съответстват на тези в обявлението. В 

документацията за участие не трябва да се поставят нови или по-високи 

минимални изисквания от посочените в обявлението.  

4. Съгласно чл. 20а, ал. 3 ЗОП, настоящото становище касае 

съответствието на представените в АОП проекти на 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: Подпис (не се чете) 
 

  ИВО КАЦАРОВ 
    /Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 


