Изх. № М - 64
Дата:08.06.2017 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:

Българска национална телевизия

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00388-2017-0008
Открита
Ускорена открита

Вид на процедурата

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Ъпгрейд на производствената система Avid
внедряване на система Central в БНТ”
Да
Брой:
Не

Обект на поръчката:

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

45 дни
на

1 620 000 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

и

възлагане

на

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

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

13.05.2017 г.

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

15.05.2017 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:

15.06.2017 г.
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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
Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В раздел VI) не е отбелязано, че с настоящото решение се одобрява
обявлението за оповестяване откриването на процедурата. Съгласно чл. 22, ал. 2
ЗОП с решението за откриване на процедурата възложителят одобрява
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Възложителят е длъжен да публикува документите за конкретната поръчка
на профила на купувача в следните срокове: решението и обявлението за
откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка - в деня на
публикуването им в РОП (вж. чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП). В конкретния случай,
датата на публикуване на решението и обявлението в РОП е 15.05.2017 г., а
възложителят е публикувал решението за откриване на процедурата и
обявлението за поръчката в профила на купувача на 11.05.2017 г.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3), т. 1 като изисквано минимално ниво е отбелязано, че
участникът следва да е изпълнил минимум три доставки с предмет идентичен
или сходен с предмета на поръчката през последните три години от датата на
подаване на офертата. Условието за определен брой изпълнени доставки може
да се разглежда като ограничително, ако възложителят не разполага с
аргументи, че изпълнението на една дейност, сходна с предмета на поръчката,
не е достатъчен опит за изпълнителя на възлагания договор.
Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

1. Възложителят не е посочил в обявлението основания за отстраняване
съгласно чл. 55, ал. 1 ЗОП, но в документацията за участие в раздел I.
„Изисквания към участниците“, т.т. 2.7-2.10, като такива са указани и
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обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗОП. Съгласно чл. 55, ал. 2 ЗОП,
възложителят посочва обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП в обявлението, с
което се оповестява откриването на процедурата.
2. При преглед на документацията за участие се установи, че в образец
„Техническо предложение“, т. 3 е посочен максимален срок от 30 работни дни
за доставка на цялото оборудване, докато в поле II.2.7) на обявлението срокът за
извършване на доставката е 45 календарни дни.
Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В т. 4 и т. 5 от раздел I „Изисквания“ на техническите спецификации, са
поставени съответно следните изисквания – „да бъдат внедрени и тествани
всички компоненти по изготвения проект от упълномощени специалисти на
фирма Avid...“ и „на определена от БНТ дата да бъде пусната обновената
система в експлоатация от специалисти на фирма Avid“. Наличието на тези
условия изисква всички участници да изпълнят доставката единствено
съвместно със специалисти на фирма Avid. В случая възлагането е с „открита“
процедура, което предполага състезателни условия и равен достъп (вж. чл. 49,
ал. 1 ЗОП).
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.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИВО КАЦАРОВ
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