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Изх. № М - 71 

 

Дата:20.06.2017 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: 
Дирекция Комуникационни и информационни 

системи - МВР 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
05401-2017-0014 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Доставка на развойна и тестова среда за 

автоматизирана информационна система „Граничен 

контрол“ (АИС „ГК“) и свързани компоненти 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Срок за изпълнение: 6 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 760 220 лв. 

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: 31.05.2017 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 31.05.2017 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
09.06.2017 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436333731
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 14.06.2017 

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 
 

Технически и професионални възможности 

Констатации и препоръки: 

В поле III.1.3) за обособена позиция 4, която е за специализирано обучение 

на софтуерни разработчици, възложителят изисква участниците да имат 

реализиран сходен опит, дефиниран като „доставка на софтуерни и/или 

хардуерни продукти“. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП критериите за подбор трябва 

да са съобразени с предмета на поръчката/обособената позиция. 

 

 

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. 

 

 

Обявление за изменение или допълнителна информация 

 

Констатации и препоръки:  

Съгласно чл. 100, ал. 5 ЗОП възложителят изпраща за публикуване в РОП 

решението и обявлението за изменение в 5-дневен срок от публикуването в РОП 

на обявлението за откриване на процедурата. В конкретния случай обявлението 

за откриване на процедурата е публикувано в РОП на 31.05. 2017 г., а решението 

и обявлението за изменение е изпратено от възложителя на 09.06.2017 г. 
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Техническа спецификация 
 

Констатации и препоръки: 

В техническата спецификация, за обособена позиция 1, е посочено, че се 

изисква сертификат за сигурност EN ISO 27001:2017 или еквивалент. Доколкото 

сертификатът се отнася към участника, а не към доставяния продукт и в този 

смисъл е критерий за допустимост, изискването следва да се съдържа в 

обявлението (чл. 59, ал. 5 ЗОП). Същото важи и за обособена  

позиция 4 относно изискването участниците да разполагат с екип от ключови 

експерти с определена професионална квалификация. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

            

                             МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
    

 

 

 
 

 


