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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

СТАНОВИЩЕ  

за осъществен контрол 
по чл. 232 от ЗОП 

 
 за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, 

ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап) 

 за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП 

(ІІ етап) 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Към КСИ № КСИ-95/2020 г. 

ИН на регистрационната 

форма от ССИ: 
20200414-00233-0006 

Възложител: 
ДП Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“  

Вид на възложителя: 
 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)  

 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)  

Вид на процедурата  Открита 

Процедурата е „ускорена“: 
 Да  

 Не 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Доставка на работни обувки половинки, 

прахозащитни и РVС ботуши, по две обособени 

позиции” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Професионална/и област/и, в 

която/които попада предметът 

на възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

20. Текстилно инженерство 

Срок за изпълнение: 150 дни 
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Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
714 060, 65 

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 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

1. Проекта на решение за откриване на процедурата; 

2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата; 

3. Проекта на техническа спецификация; 

4. Проекта на методика 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 

Проверката на проектите на техническата спецификация и 

методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от 

външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП 

 Да        Не 

Коментари и други бележки: 

Предвид обстоятелството, че не са налице основанията по чл. 13, ал. 1 от 
Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени 

поръчки, проектите на техническата спецификация и методиката за оценка са 

проверени от експерти на АОП за съответствието им с изискванията на ЗОП (вж. 

чл. 232а, ал. 1 и ал. 6 ЗОП). 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от проверката на АОП 
 

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

В поле ІV.3) от участниците се изисква при подаване на оферта да 

представят един брой мостра „за всеки артикул“. Същевременно в поле ІІ.2.4) на 

обявлението (за обособена позиция № 1) е записано, че участниците следва да 

представят мостра на мъжка работна обувка, респ. такава не се изисква за другия 

артикул, включен в предмета на възлагане (дамска работна обувка). 

Препоръчваме изискването за представяне на мостри да се прецизирa. 
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ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка 

 

Описание 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІ.2.3) на обособена позиция № 1 e отбелязан NUTS код BG412 – 

София.  Препоръчваме да се посочи NUTS код BG411 – София (столица), който 

по-точно отговаря на указаното в полето място за изпълнение на поръчката (град 

София).  

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле ІІІ.1.3), т. 1 е поставено изискване участникът да е изпълнил 

„доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на 

поръчката“, а същевременно е посочено, че „обемът на реализираната доставка 

не е от значение“. Освен това от даденото  пояснение за „дейност със сходен 

предмет и обем“ става ясно, че същото касае само предмета на поръчката. В тази 

връзка препоръчваме описанието на условието да се прецизира, като  

изискването за обем отпадне. 

 

 

Допълнителна информация 

Констатации и препоръки: 

1. В поле VІ.3) сред основанията за отстраняване са отбелязани и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Обръщаме 

внимание, че чл. 4 от посочения нормативен акт урежда случаите, в които чл. 3 

не се прилага. Препоръчваме редакция.  

2. В същото поле е записано, че гаранцията се представя под формата на 

парична сума, банкова гаранция, застраховка. Доколкото гаранцията се 

предоставя в една от изброените форми (вж. чл. 111, ал. 5 ЗОП), препоръчваме 

прецизиране на записа. 

 

 

ІІІ.3) Проект на техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки:  

1. В проекта на техническа спецификация (стр.3) е посочен стандарт - БДС 

EN ISO 20345, който не е допълнен с думите „или еквивалентно/и“ (вж. чл. 48, 

ал. 2 ЗОП). Препоръчваме допълване.  

2. Във връзка с изискването за представяне на мостри (стр.7), препоръчваме 

да се има предвид разпоредбата на чл. 32 ППЗОП. 
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ІІІ.4) Проект на методика 

 

Констатации и препоръки:  

По показател ПТ2 – „Гаранционен срок“, е предвидено, че на оценка 

подлежи предложен гаранционен срок, който е не по-кратък от 16 месеца и не 

по-дълъг от 24 месеца. С оглед посоченото, срок, по-дълъг от 24 месеца, не 

следва да се оценява, респ. оферта, в която е посочен такъв срок се отстранява. 

Същевременно е предвидено, че оферти, в които е предложен гаранционен срок, 

по-дълъг от 24 месеца, получават оценка по показател ПТ2 - 0 точки, т.е. 

участват в класирането и участниците, които са ги предложили, могат да бъдат 

избрани за изпълнители на договора. Препоръчваме отстраняване на 

несъответствието в указанията за оценяване по посочения показател (вж. чл. 70, 

ал. 6 ЗОП). 

Бележката е относима и към показател ПТ3 – „Срок на доставка“ по 

отношение оценяването на оферти с предложен срок за доставка, по-кратък от 75 

календарни дни. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. Становището 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. 

2. При осъществяване на първия етап на контрола е съобразен редът за 

възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване 

на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 131, ал. 

1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 

2019 г.), ПМС № 332/13.12.2019 г. и § 12 от ПЗР на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28 от 2020 г.). 

 

 

 

                                                      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се 

чете) 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ  

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 


