МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: М-44
Дата:14 03.2018 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
Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00311-2018-0004

Възложител:

Агенция по заетостта

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите
на териториалните поделения на Агенция по заетостта
по
проект
BG05M90P001-1.004-0001-C01
„Подобряване качеството и ефективността на
публичните услуги за уязвимите групи на пазара на
труда и работодателите" по приоритетна ос 1
„Подобряване достъпа до заетост и качество на
работните места“, по ОП РЧР 2014-2020 г."

Професионалната област, в
която попада предметът на
70. Дизайн и реклама
възлаганата поръчка (според
възложителя):
Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
София – 1000
ул. ”Леге” № 4

Да
Не

Брой:

24 месеца
тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

1 237 184

възлагане

на

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

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

09.02.2018 г.

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

09.02.2018 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
15.02.2018 г.
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

19.03.2018 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
(когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а
Да
Не
ЗОП
Коментари и други бележки:

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта,
съответстваща на предмета на поръчката - Дизайн и реклама. Поради
изложеното и на основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за
определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при
възлагане на обществени поръчки, проверката на техническата спецификация и
методиката за оценка е извършена от експерти на АОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от мониторинга

Обявление за изменение или допълнителна информация
Констатации и препоръки:

1. Попълнената обща информация в раздел ІІ от решението за одобрение
на обявление за изменение или допълнителна информация не е идентична с
информацията, съдържаща се в оригиналното обявление за поръчка. В поле
II.1.3) от решението за промяна е посочен „Вид на поръчката -Услуги“, а в поле
II.1.3) на обявлението за оповестяване на процедурата е отбелязано „Доставки“.
2.
На основание чл. 100, ал. 1 ЗОП информацията от обявлението в поле
IІІ.1.3) „Изисквано минимално/ни ниво/а“ e изменена относно дефинирането на
сходни дейности, без да е променен срокът за получаване не оферти.
Възложителят следва да може да докаже, че направените промени не са
съществени (вж. чл. 100, ал. 7 ЗОП).

Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В Техническата спецификация за номенклатурни редове 1, 2 и 3 са описани
артикули с наименование „работно бюро“. Същевременно в поле II.2.4) на
обявлението, същите стоки са означени, като „работно място“.

Методика
Констатации и препоръки:

При разглеждане на методиката за оценка на офертите се установи
следното:
По показател П1„ Технически параметри и функционални характеристики“
(ТП) всяка оферта, отговаряща на базовите изисквания получава 0.1 точка, а
присъждането на повече точки - 30 т., 15 т. или 5 т. е обвързано с наличието на
определен брой „надграждащи“ обстоятелства.
От дадените в методиката указания не могат ясно да се разграничат
базовите и надграждащите изисквания. Доколкото е налице изброяване,
предхождано от думите „допълва и превъзхожда“, може да се приеме, че за
надграждащи са дефинирани 4 условия. В тази връзка възниква въпросът защо
напр. безпроблемната употреба и здравината на обзавеждането са сред
изброените. Неясно е и каква е разликата и как се установява кога едно
предложение „гарантира устойчивост и високо качество“ (минимално
изискване) и кога с предложените техническите параметри се „гарантира
качествен ефект при изпълнението на поръчката“ (надграждащо условие). В
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тази връзка остава неизяснено как се установява „..едновременно наличие на
всички надграждащи базовите изисквания на възложителя примерни
показатели“.

РАЗДЕЛ IV

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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