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СТАНОВИЩЕ 

от 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 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
 00530-2016-0049 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка на работни станции” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 38 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 875 000 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: 01.07.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 30.06.2016 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: 01.08.2016 г. 

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; 

 методиката за оценка; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337313835
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 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Обявление за поръчка 

1. В поле I.1) като адрес на профила на купувача и в поле І.3) като 

електронен адрес, на който е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп до документацията, е посочен адрес, който води до информация, че 

страницата не е намерена. При проверката се установи, че документацията за 

конкретната процедура е публикувана на адрес: 

http://www.nap.bg/news?id=2977, посочен в решението за откриване на 

процедурата, а не в обявлението за обществена поръчка, както се изисква в  чл. 

42, ал. 2 и 3, във вр. с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 

към ЗОП. 

2. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на 

30.06.2016 г., а решението и обявлението за откриване на процедурата – на 

27.06.2016 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП възложителят предоставя неограничен 

и пълен пряк безплатен достъп до документацията от датата на публикуване на 

обявлението в ОВ на ЕС. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 

01.07.2016 г. Според чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП решението за откриване и 

обявлението за поръчката се публикуват на профила на купувача в деня на 

публикуването им в РОП. Обявлението е публикувано в РОП – на 30.06.2016 

г., заедно с решението. 

3. В поле ІІ.2.5) е посочено, че цената не е единственият критерий за 

възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на 

обществената поръчка. Съгласно чл. 70, ал. 6 ЗОП, когато критерият за 

възлагане включва повече от един показател, възложителят определя в 

обявлението относителната тежест на всички показатели. Видно от 

Методиката за комплексна оценка на офертите, комплексната оценка се 

получава по формула, изчислена на база брой предложени работни станции, с 

тежест 51% и единичната цена на работна станция, с тежест 49%. В полето 

следва да е посочен избраният критерий за възлагане съгласно чл. 70, ал. 2 

ЗОП, както и показателите за комплексна оценка на офертите с тяхната 

относителна тежест съгласно чл. 70, ал. 6 ЗОП. 

4. В поле III.1.3), т. 2 е поставено изискване към участниците да прилагат 

система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (или ISO 

9001:2015), чиито обхват да включва дейности по изграждане (включително 

чрез доставка) и/или поддръжка на информационни и комуникационни 

системи, или да прилагат еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато 

изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на 

участника със стандарти за управление на качеството, трябва да посочи 

системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски 
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стандарти (т.е. обозначението да включва „EN“). 

5. Като минимално изискване в поле ІІІ.1.3) се изисква участниците да 

имат изпълнени поне 2 доставки с предмет, идентичен или сходен на предмета 

на настоящата поръчка, общият обем на които достига или надвишава 1 800 

000 лв. без ДДС. С оглед осигуряване на равнопоставеност на участниците 

минималното изискване следва да бъде насочено не към конкретния брой на 

реализираните доставки, а към техния обем. 
 

 

Техническа спецификация 

1.  В таблицата по т.2.1. от техническите спецификации на поръчката се  

изисква доставяният монитор да е по технология “Active Matrix LED TFT”, 

лицензите да са за „Microsoft Windows-7 Profesional/ 8 или 8.1 Profesional/10“ и 

техниката да присъства в „Microsoft HCL (Hardware Campatibility List) или да 

бъдат сертифицирани по програмата “Designed for Microsoft Windows” на 

Microsoft, но към тях не са добавени думите „или еквивалентно“. 

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗОП добавянето им е задължително.  

2.  В таблицата по т. 2.1 от техническите спецификации на поръчката се 

изисква сертификат за съответствие на доставяната техника със стандарт 

„Energy Star v.5.x за енергийна ефективност“. Важи констатацията по т. 1. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


