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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 
 

Уникален номер на процедурата 

в РОП с линк: 
00028-2018-0021  

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
Поддържане и експлоатация на Регистър на 

населението - Национална база данни (РН – НБД) 

„Население“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

32. Информатика и компютърни науки 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 050 000 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на  Най-ниска цена 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631383835
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поръчката:  Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 03.10.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 03.10.2018 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: 08.11.2018 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка; 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка е 

извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП 
 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

Поради отказ от страна на избрания външния експерт и липсата на други 

външни експерти в списъка по чл. 229а, ал. 2 ЗОП, проверката на техническата 

спецификация и методиката за оценка е извършена от експерти на АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации 

Констатации и препоръки: 

1. В поле IV.3) от решението е указано, че предметът на обществената 

поръчка включва обработване на лични данни по смисъла на Закона за защита на 

личните данни. Следва да се има предвид, че Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) се прилага пряко във всички държави-

членки от 25 май 2018 г. Бележката е относима и за полета ІІ.1.4) и ІІ.2.4) от 

обявлението и за техническата спецификация. 

2. В поле ІV.6) като мотиви за невъзможността за разделяне на предмета на 
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поръчката на обособени позиции, възложителят е записал, че „предметът на 

поръчката са услуги, които по своя характер са неделими“. В случая 

възложителят e изложил недостатъчно обосновани мотиви и причини за 

нецелесъобразността за разделяне на обществената поръчка на обособени 

позиции. В тази връзка обръщаме внимание, че посочването на формални мотиви 

може да се разглежда като липса на такива (вж. Решение на ВАС № 2132/2018 г.).  

 

Обявление за обществена поръчка 

 

Описание 

Констатации и препоръки:  

В поле ІІ.2.4) е посочена кратка информация, аналогична на тази в поле 

ІІ.1.4), без да са описани данни за количество/обема на поръчката и естеството на 

възлаганите дейности (вж. Приложение № 4,  Част „Б“, т. 7 ЗОП).  

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3) е отбелязано, че участникът следва да е изпълнил 

„минимум две услуги/дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата 

поръчка“. Изискването за две дейности може да се разглежда като ограничително 

по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗОП, ако възложителят не разполага с аргументи, че 

реализирането на една дейност/услуга, сходна или идентична с предмета на 

поръчката, не е достатъчен опит за изпълнение на възлагания договор (вж. чл. 59, 

ал. 2 и чл. 63,  

ал. 1, т. 1 ЗОП). 

2. В поле ІІІ.1.3) като част от критериите за подбор към техническите и 

професионални възможности на участниците е посочено, че трябва да имат 

валиден сертификат за внедрена система за управление на сигурността на 

информацията по БДС EN ISO 27001:2015 или еквивалент. Предвид възлагания 

предмет, възложителят следва да разполага с аргументи, че коментираното 

изискване произлиза от нормативно установени правила и е абсолютно 

необходимо за изпълнението на поръчката (вж. Решения на ВАС 

№ 12296/2017 г.; №  11762/2017 г.; №12623/2017 г.). 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. По показател Т „Оценка на техническото предложение, съгласно 

Техническата спецификация“ е предвидено оценяване на базовите изисквания и 

присъждане на допълнителен брой точки при наличие на три групи надграждащи 

елементи. Надграждането е обвързано с представяне на разпределение на 

експертите, адекватни мерки за вътрешен контрол, начина за комуникацията 

между експертите на възложителя и изпълнителя, без се прави разлика по 

отношение на предлаганото качеството в отделните оферти. С оглед на 

посоченото възложителят следва да може да докаже, че коментираният показател 

осигурява изпълнението на чл. 70, ал. 7, т. 2 ЗОП, а предоставянето на 
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съответната информация (за разпределение, за комуникация, за контрол и т. н.) 

гарантира по-качественото изпълнение на възлаганите дейности. 

2. Освен това елементите, за които се предвиждат допълнителни точки, би 

следвало задължително да се осъществяват по одобрени и внедрени процедури, 

съгласно системите за управление на качеството по ISO 9001 (вж. т. 3 в поле 

ІІІ.1.3) на обявлението). В тази връзка да се има предвид, че на оценка трябва да 

подлежат само начините и подходите, които надвишават изискванията на 

посочения стандарт.  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 

 
 


