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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: 
00752-2018-0044 

Възложител: Министерство на вътрешните работи 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Изграждане на единен център за обработка на 

нарушенията (ЕЦОН)“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

38. Електронно управление 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 887 500 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633383030
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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: 24.11.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 26.11.2018 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: 27.12.2018 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: 

За проверка на техническата спецификация и методика е избран външен 

експерт по реда на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти 

за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръки. 

Доколкото външният експерт не е приел възложената работа и в професионалната 

област на предмета на поръчката „38. Електронно управление“ няма друг 

регистриран експерт, проверката е осъществена от АОП. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Обявление за обществена поръчка 
 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

В полета ІІ.2.5) са посочени 2 показателя с относителните им тежести: 

„Техническо предложение с идеен проект“ (60) и „Цена“ (40). В методиката 

първият показател е означен с различно наименование – „Техническо 

предложение“ и се формира от три подпоказателя: П1 -„Реализация на 

инфраструктурното обезпечаване” – 30 т., П2 - „Описание на мерките, които са 

предвидени за осигуряване на информационна сигурност” – 30 т. и П3 – 
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„Реализация на системно и приложно обезпечаване“ – 40 т., които не са посочени 

в обявлението. Съгласно чл. 70, ал. 6 ЗОП когато критерият за възлагане включва 

повече от един показател, възложителят определя в обявлението и в 

документацията за обществената поръчка относителната тежест на всички 

показатели.  

 

 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), т. 1 е поставено изискване участниците да имат опит в „Не 

по-малко от една изпълнена идентична или сходна дейност за последните три 

години от датата на представяне на офертата, в количество, равно или по-голямо 

от половината количество на настоящата обществената поръчка“. Доколкото в 

поле II.2.4) на обявлението липсва информация за количеството/обема на 

възлаганите дейности, условието е неясно.  

2. В поле III.1.3), т. 3.1 „Изискано минимално ниво“ е поставено изискване 

към ръководителя на проекта да притежава: „Висше образование с минимална 

образователно-квалификационна степен „магистър“ или 

еквивалентна.•Сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP) 

Project Management Professional или еквивалент; •Минимум пет години опит в 

ръководене на проекти; •Опит като ръководител на най-малко три проекта в 

областта на информационните технологии“. Да се има предвид, че натрупването 

на множество условия към един експерт могат да се разглеждат като 

ограничителни, ако възложителят не разполага с аргументи, че това е 

продиктувано от сложността на поръчката. 

 

 

Методика 

 

Констатации и препоръки: 

1. И за трите подпоказатели на „Техническо предложение“ е предвидена скала 

за оценка, според която точките се присъждат за наличието и описанието на 

определени обстоятелства. Доколкото методиката не изследва разликите в 

офертите между представената аргументация за избора не решение, броя и вида на 

предложените мерки за осигуряване на информационната сигурност, изложените 

концепции, методи и т.н, възложителят следва да има аргументи, че тяхното 

представяне/посочване/описване е свързано с повишаване качеството на 

изпълнение на възлагания договор. 

2. Доколкото в техническата спецификация, стр. 14, т. 4.2.3 и 4.2.4, е 

поставено изискване за ISO 27000 за управление сигурността на информацията  и 

ISO 2000 за управление на ИТ услуги, възложителят следва да има аргументи, че 

обстоятелствата, които се оценяват в подпоказател „Описание на мерките, които 

са предвидени за осигуряване на информационна сигурност“ са различни от 

покриваните в сертификата. 
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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. 

 

 

 

 

 

                                       ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                                                                                                         ГАЛЯ МАНАСИЕВА  

                                                                (Определен със Заповед № РД-73/13.12.2018 г.) 

 

 
 

 

 


