Изх. № М - 154
Дата:27.11.2017 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:

Дирекция Комуникация и информационни системи
- МВР

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

05401-2017-0026

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Развитие на ТЕТРА комуникационната система по
външните граници, районите на летище София и
летище Пловдив“

Предмет на поръчката:
Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

7 месеца

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

1 732 283,35
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС:

10.11.2017 г.

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП:

10.11.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

24.11.2017 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;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации
Констатации и препоръки:

В поле VII.3) на решението за откриване на процедура е посочено, че
„Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100,
ал. 3 от ЗОП“. Следва да се има предвид, че тъй като процедурата е открита и
съкратена, обжалването на решението за откриване на процедурата е съгласно
чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗОП, т.е. в 10-дневен срок от изтичането на 5-дневния срок по
чл. 100, ал. 5 ЗОП. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението.
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Описание
Констатации и препоръки:

В полета IV.1.1) и VI.3) възложителят е посочил, че процедурата е ускорена
на основание чл. 74, ал. 4 ЗОП и видно от датата в поле IV.2.2) срокът за
получаване на оферти е съкратен на 16 дни. Изложени са мотиви за спешно
възлагане на поръчката, но в тях се реферира към ситуации и решения от 2016 г.
Да се има предвид, че за съкращаването на сроковете в процедурата
възложителят следва да може да се позове на обстоятелства, разглеждани като
спешни към момента на решението за откриване на процедурата и които правят
невъзможно спазването на срока по чл. 74, ал. 1 ЗОП.
Административна информация
Констатации и препоръки:

В поле III.2.2) е посочено, че във връзка с подготовката на офертите се
предвижда оглед на обектите, който ще бъде извършен на петия ден от
обявяване на процедурата в АОП. От публикувания на профила на купувача на
възложителя график е видно, че огледите ще се осъществяват в рамките на два
дни. Независимо че в случая срокът за получаване на оферти е по-дълъг от
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минимално определения за съкратените процедури, възложителят следва да
може да докаже, че този срок дава възможност на заинтересованите лица да
подготвят офертите си (вж. чл. 45, ал. 2 ЗОП).

РАЗДЕЛ III

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.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.)
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