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Рег. № М - 3 

 

Дата: 24.06.2016 г. 

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

за резултатите 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: Министерство на образованието и науката 

Уникален номер на 

процедурата в РОП: 
00165-2016-0010 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Лицензиране абонаментно право на ползване на 

софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на 

образованието и науката в Република България 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
9 700 000 

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: 28.05.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 30.05.2016 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: 29.06.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336383630
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 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В публикуваното на профила на купувача Решение за откриване на 

процедурата в PDF формат, подписът на лицето, издало акта е заличен, но 

липсва посочване на правното основание за това.  

Съгласно 42, ал. 5 ЗОП, на мястото на заличената информация се посочва 

основанието за заличаване. 

2. В поле VII.3 срокът за обжалване е посочен чрез обща препратка към 

чл. 196 „и следващите от ЗОП“. Разглежданото поле е предназначено за 

информация относно сроковете, в които може да се обжалва решението за 

откриване на „открита” по вид процедура, каквато е настоящата (чл. 22, ал. 5, 

т. 7 ЗОП). Доколкото срокът за получаване на оферти не е съкратен, 

коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Констатацията е валидна и 

по отношение на поле VI.4.3) от обявлението за обществена поръчка. 

 

 

Обявление за поръчка 

1. 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 страница с информация, относно Държавните образователни изисквания.  

Във визираното поле следва да се съдържа електронният адрес, на който 

се намира документацията (вж. чл. 42, ал. 2 и 3 във вр. с чл. 32 ЗОП).  

2. В поле II.1.4) възложителят е записал, че предмет на възлагане е 

уреждане на отношенията по ползването на софтуерните продукти на Microsoft 

от момента на изтичане на предходното лицензионно споразумение – 

01.02.2016 г. – до подписване на договора с определения за изпълнител. 

Информацията се съдържа и в поле IV.3) от решението за откриване на 

процедурата. Посочената дата е преди откриване на процедурата, което 

означава, че доставката – предмет на настоящата поръчка, практически ще е 

извършена преди датата на сключване на договора. 

3. По отношение на участниците възложителят е поставил минимални 

изисквания за доказване, както на икономическото и финансово им състояние, 

така и на техните технически и професионални способности. За доказване на 

икономическите възможности е пояснено, че: „Под оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, се има предвид доставка на софтуерните 

лицензи, описани в техническото задание на документацията за участие“ (поле 

ІІІ.1.2). Едновременно с това, за доказване на техническите и професионални 
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способности, е посочил, че: „За доставка, сходна с предмета на поръчката, се 

приема доставка на лицензи и/или поддръжка от типа софтуерна осигуровка на 

продукти на Microsoft.“ 

Налице е несъответствие при определяне на сходната дейност при 

различните критерии за подбор, което може да ограничи кръга от участници в 

процедурата. 

4. При преглед в профила на купувача се установи, че възложителят е 

поставил изискване за предоставяне на гаранция за обезпечаване изпълнението 

на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.  

Непосочването на предвидените гаранции и техния процент в 

обявлението, с което се оповестява откриването на обществената поръчка е в 

нарушение на чл. 111, ал. 4 ЗОП.  

 
 

Техническа спецификация 

1. В техническата спецификация, в т. 3.1.1 и 3.1.2, при описанието на 

продукти с номера 1-13, са изброени лицензите, предмет на доставка чрез 

посочване на конкретна търговска марка (Microsoft Office Professional Plus, 

Microsoft Windows Server CAL, Windows 7, Windows 8 и др.), но към тях не са 

добавени думите „или еквивалентно“.  

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

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 

 

   


