Изх. № М - 61
Дата:30.05.2017 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:

Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ МВР

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

02849-2017-0018

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Възстановяване работоспособността на първата част
от Интегрираната система за наблюдение (ИСН) по
границата с Република Турция от ГКПП-Капитан
Андреево до ГКПП-Лесово

Предмет на поръчката:

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

20.09.2017 г.
на

2 346 960
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

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

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

05.05.2017 г.

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

05.05.2017 г.

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

07.06.2017 г.

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
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 I.1) при изписване на пощенския адрес е допусната техническа
грешка в посочването на държавата, като вместо България е посочена Ванаату.
II.2 Обявление за обществена поръчка
Предмет
Констатации и препоръки:

В полета II.1.4) и II.2.4) е посочената идентична информация. И на двете
места са изброени елементите от системата, обхванати от договора, без да е
описано естеството на услугите по възстановяване на тяхната работоспособност.
Видно от техническата спецификация на поръчката, предметът включва
дейности по осигуряване на сервизно обслужване, поддръжка на ремонтираното
съществуващо оборудване, демонстриране на правилната работа на
оборудването, подмяна на твърди дискове и т.н., които съгласно чл. 35, ал. 2 от
ЗОП трябва да се съдържат в обявлението (вж. Приложение № 4, част Б, т. 7 от
ЗОП).
Административна информация
Констатации и препоръки:

В поле ІV.2.2) е указано, че срокът за получаване на оферти изтича на
07.06.2017 г., което е 36 дни след датата на изпращане на обявлението за
публикуване – 02.05.2017 г. Същевременно, в поле ІІІ.2.2) е посочено, че
предвид сложността на поръчката, е задължително провеждането на посещение
на място. Допълнително е уточнено, че то следва да се проведе не по-рано от 7
дни след обявяване на процедурата и че ще е с продължителност 5 дни по
отделна програма, публикувана в профила на купувача не по-късно от 5 дни
преди началото на същото. Предвид посочената организация за извършване на
посещението, възложителят следва да може да аргументира, че при определянето
на срока е спазен чл. 45, ал. 2 ЗОП, според който когато оферти могат да се
съставят само след посещение на обекта, сроковете за получаване на оферти
трябва да са по-дълги от минимално определените, като дават възможност на
2

заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за
изготвяне на оферти.
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.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИВО КАЦАРОВ
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