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Изх. № М - 30 

 

Дата:.17.03.2017 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: Агенция по заетостта 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00311-2017-0002 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
Доставка на компютърна техника по проект 

BG05M90P001-1.004-0001 по ОПРЧР 2014-2020 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 45 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 676 700 

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: 18.02.2017г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 20.02.2017 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: 29.03.2017 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433333136
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 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 и препоръки: 

В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата относно срока за 

подаване на жалби е посочено: „На обжалване подлежат актовете, действията и 

бездействията на възложителя, посочени в чл. 196 от ЗОП, като подаването на 

жалба е обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП“. Цитираната информация е 

обща и с по-широк обхват от изискваната от чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП. Полето е 

предназначено за посочване на информация относно срока за обжалване на 

условията, одобрени с решението за откриване на конкретната процедура. В 

случая тя е „открита“ и коректната препратка е към чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението. 

 

ІІ.2) Обявление за обществена поръчка 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

1. В поле III.1.3), буква „А“ към минималните нива е поставено изискване 

участникът да е изпълнил през последните три години поне три доставки с 

предмет и обем, идентичен или сходен на предмета на настоящата поръчка. В 

забележка е дадено пояснение какво е разбирането на възложителя за доставки с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, но 

пояснението се отнася само до предмета, без да уточнява изисквания обем. 

Условието за изпълнени „три доставки“ може да се разглежда като 

ограничително по смисъла на чл. 2, ал. 2 и чл. 59, ал. 2 ЗОП, ако се прилага по 

отношение на участник, доставял сходен или по-голям от изисквания обем, но в 

рамките на 1 или 2 доставки (чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП).  

2. Във връзка с изискването по буква „А“ е посочено, че изпълнението му 

се доказва със списък на доставките и доказателства за изпълнението им. 

Допълнено е, че списъкът се попълва в ЕЕДОП, а доказателствата се прилагат 

към него. Следва да се има предвид, че за доказването на съответствие с 

критериите за подбор при подаване на офертата е достатъчно изискваната 

информация да е попълнена в ЕЕДОП. Доказателствата за изпълнени доставки 

се представят преди подписването на договора или при поискване, в хода на 

процедурата, както е посочено в края на разглежданото поле. 

3. В същото поле, б. Б е указано участникът да има валиден към датата на 

подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на 

качеството съгласно стандарт ISO 9001:200x. Съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато 

се изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на 
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участника със стандарти за управление на качеството, трябва да се посочат 

системите за управление чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. 

обозначението да включва „EN“). 

4. В края на поле III.1.3) е записано: „При участие на обединения, които не 

са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него“. 

Възложителят следва да има предвид, че изискваният сертификат по ISO 9001 

трябва да бъде предствен съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП. 

 

ІІ.3) Техническа спецификация 

Констатации и препоръки: 

1.  В т. 1.3. от техническата спецификация е поставено изискване 

„предлаганите конфигурации (вкл. и монитор), клавиатура и мишка да са 

неупотребявани, от един и същи производител и с неговото лого“. Посочени са 

мотиви, че това е с цел улеснение на използването на техниката от служителите 

на АЗ, гаранционното и следгаранционното обслужване. Възложителят следва 

да разполага с аргументи, че изискването за един производител на отделните 

модули не дава необосновано предимство на определени участници. 

2. При посочване на техническите характеристики на компютърната 

техника, за чипсет се изисква „минимум Intel H110 Chipset или еквивалент“. 

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗОП техническите спецификации, които характеризират 

продуктите, не могат да съдържат конкретен модел, търговска марка или 

производство. Това е допустимо само по изключение, ако определен артикул не 

може да бъде описан по друг начин (напр. като се конкретизират параметрите 

му на работа). 

3. Поставено е изискване за операционната система: „Microsoft Windows 

64-bit OEM - 7 Professional /8или8.1 Professional /10“, към което не е допуснато 

представяне на еквивалент (вж. чл. 48, ал. 2 и чл. 49 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. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

       
 

 

 

 


