Изх. № М - 53
Дата:12.05.2017 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:

Министерство на вътрешните работи

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00752-2017-0040

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:

„Създаване на единен национален регистър на
граждани на трети държави търсещи международна
закрила” по обособени позиции, както следва:
ОП 1 - „Разработване и внедряване на единен
потребителски интерфейс за регистрация и проверка
на дактилоскопни отпечатъци на граждани на трети
държави в национални, европейски и международни
бази данни с дактилоскопни отпечатъци”;
ОП 2 - „Доставка на мобилни устройства с интегриран
софтуер за снемане на дактилоскопни отпечатъци и
лицево заснемане заснемане на граждани на трети
държави”;
ОП 3 - „Доставка на IT оборудване и периферни
устройства за обезпечаване на функционирането на
единен национален регистър на граждани на трети
държави търсещи международна закрила”.
Да
Не

Брой: 3

15.12.2017
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Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

1 564 640
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

възлагане

на

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

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

04.05.2017

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

04.05.2017

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:

17.05.2017

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението за изменение или допълнителна информация;
методиката за оценка;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка

Предмет
Констатации и препоръки:

1. За всяка от обособените позиции в поле ІІ.2.4) възложителят е повторил
наименованието на поръчката и обособените позиции. Полето е предназначено
за описание на естеството и количеството/обема, относими към конкретната
обособена позиция на поръчката. Посочването на данни за естество и обем
(количество), макар и обобщени и прогнозни, е необходимо, за да могат
заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по възможностите им (вж.
чл. 46, ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, Раздел II, Част „Б”, т. 7 ЗОП).
2. В поле ІІ.2.14) за обособена позиция 1 е записано, че „срокът за
изпълнение на поръчката е 7 месеца, считано от датата на подписване на
договора, но не по-късно 15.12.2017г. “. От поле IV.2.7) на обявлението е видно,
че офертите се получават до 17.05.2017 г. и се отварят на 19.05.2017 г. Може да
се изведе заключение, че за изпълнение на поръчката не могат да се осигурят 7
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месеца от сключването на договора (вж. чл. 54, ал. 9 ППЗОП, чл. 112, ал. 6 и чл.
197, ал. 1 ЗОП).

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) като минимално ниво за допустимост се изисква
участникът да е изпълнил „една дейност с предмет и обем, сходен или
идентичен с тези на поръчката…“. Пояснено е разбирането на възложителя за
сходна дейност, но липсва пояснение за обем. Доколкото и в полета II.2.4) за
обособените позиции не са дадени количествени/обемни данни, от обявлението
не става ясно какъв следва да е обемът на реализираната сходна дейност, за да я
приеме за достатъчен опит възложителят.
2. Отново в поле III.1.3), се изисква участникът да разполага с ръководител
на екип, с минимум „5 г. трудов стаж и професионален опит“. Изискването е
неясно, доколкото липсва конкретно минимално ниво за изисквания
професионален опит, а опитът, придобит при изпълнение на гражданските
договори не е „трудов стаж“ по смисъла на Кодекса на труда.

Процедура
Констатации и препоръки:

В поле IV.1.1) са изложени мотиви по чл. 74, ал. 4 ЗОП за съкращаване на
сроковете за представяне на оферти. Да се има предвид, че прилагането на
съкратения срок изисква едновременно да са възникнали обстоятелства, които
изискват спешно възлагане и да е невъзможно спазването на срока по чл. 74,
ал. 1 ЗОП.

Техническа спецификация

Констатации и препоръки:

В техническата спецификация са използвани означения на различни видове
стандарти, типове и др. ( напр. „Cortex-A9“, „SATA“, „TPM 1.2“ и др.), към
които не е добавено „или еквивалентно/и“ (вж. чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 ЗОП).
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РАЗДЕЛ III

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:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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