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Рег. № М - 62 

 

Дата:10.11.2016 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: Министър на вътрешните работи 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00752-2016-0021 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Осигуряване на следгаранционна поддръжка на 

софтуер и технически средства в състава на 

Националната компонента на Шенгенската 

информационна система" 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 13. 12. 2020 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
8 043 227,50 

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: 15.10.2016 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 17.10.2016 

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: 18.11.2016  

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

 решението за откриване на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339373339
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 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Обявление за поръчка 

1. Документацията за участие, както и решението и обявлението са 

публикувани на профила на купувача на 18.10.2016 г. Съгласно чл. 32, ал. 1 

ЗОП възложителят предоставя пълен достъп до документацията от датата на 

публикуване на обявлението в ОВ на ЕС, а според чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП 

решението за откриване и обявлението за поръчката се публикуват на профила 

на купувача в деня на публикуването им в РОП. В случая обявлението е 

публикувано в ОВ на ЕС на 15.10.2016 г., а в РОП – на 17.10.2016 г. заедно с 

решението.  

2. В поле II.2.4) е повторено заглавието на поръчката, без да е 

предоставена информация относно обема на услугата – предмет на 

обществената поръчка. С оглед т. 7, част „Б“ на Приложение № 4 ЗОП, в 

обявлението трябва да се съдържа информация относно количеството или 

обема на възлаганите дейности. Допустимо е тази информация да е обобщена, 

систематизирана или прогнозна.  

3. В поле III.1.3) се изисква участникът „да разполага с минимум 5 

специалисти с професионална компетентност за изпълнение на дейностите по 

поръчката за продуктите на различните производители, участващи в обхвата 

на проекта…“. Условието е неясно. В обявлението не се съдържа информация 

относно вида на техническите средства, чиято поддръжка се възлага, и не се 

уточнява чие производство са те. 

4. Отново в поле III.1.3) се изисква участникът да прилага системи за 

управление на качество ISO 9001 и системи за управление на сигурността ISO 

27001. При изискване на сертификати, които удостоверяват съответствието на 

участника със стандарти за управление на качеството, се посочват системите 

за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти, т.е. 

обозначението следва да включва „EN“ (вж. чл. 64, ал. 3 ЗОП) . 

5. За всички критерии за подбор в поле III.1.3) се изисква от участника 

„да представи“ или „да приложи“ съответните доказателства в/към ЕЕДОП. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП при подаване на оферта участникът декларира 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. 

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат 

да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

6. В поле VI.3), т. 3 e записано, че гаранцията за изпълнение на договора 

е 5%, като е добавено, че „когато поръчката се възлага на специализирани 
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предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение 

е 2%“. Възложителят следва да има предвид, че с оглед спазването на 

принципа на равнопоставеност, условията за възлагане на поръчката, трябва да 

са еднакви за всички участници. Доколкото разглежданата поръчка не е 

запазена по смисъла на чл. 12 ЗОП, текстът относно по-ниския размер на 

гаранцията за изпълнение не е релевантен. 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 

 
 

 

 

 


