Изх. № М - 74
Дата:28.06.2017 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:

Агенция по геодезия, картография и кадастър
/АГКК/

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

01055-2017-0012

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Усъвършенстване на работните процеси за
предоставяне на електронни административни услуги
и развитие на електронните системи на кадастъра с 2
(две) обособени позиции.“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

31.12.2018 г.
на

4 000 000 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 2

възлагане

на

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

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

02.06.2017 г.

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

02.06.2017 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:

10.07.2017 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
Обявление за обществена поръчка
Предмет
Констатации и препоръки:

В поле II.2.4), по обособена позиция № 1, при описанието на поръчката са
използвани съкращения (напр. КАИС, ИИСКИР и др.), значението на които не е
пояснено.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3), т. 1 е поставено изискване участникът да е изпълнил за
период от три години, считано от датата на подаване на офертата минимум една
услуга/дейност, която по предмет и обем е идентична или сходна с предмета на
поръчката. Тъй като в поле II.2.4), за всяка от обособените позиции, не е
посочен обем, не е ясно как ще се прецени изпълнението на изискването за
изпълнен обем.
Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

При преглед на документацията за участие се установи, че в раздел В
„Прогнозна стойност. Финансова рамка“, „Схема на плащане по обществената
поръчка“ е предвидено авансово плащане по договора на стойност не повече от
20%, като е предвидено обезпечение в полза на възложителя в размер на
авансово дължимата сума. В обявлението не е посочено, че се предвижда
гаранция за авансово предоставените средства, нейният размер и
обстоятелството, че гаранцията се освобождава до три дни след връщане или
усвояване на аванса (вж. чл. 111, ал. 3 ЗОП).
Съгласно чл. 111, ал. 4 ЗОП, предвидените гаранции и техният процент се
посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
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Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В техническата спецификация по обособена позиция (ОП) № 1, т. 4.9
„Информационна сигурност и интегритет на данните“ са цитирани най-често
използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla
Firefox); стандарт БДС ISO 8601:2006; спецификация RFC 3161, без да е
допълнено с думите „или еквивалентно/и“, както изискват разпоредбите на чл.
48, ал. 2 ЗОП и чл. 49, ал. 2 ЗОП.
Бележката важи и за цитираната в т. 4.11.1 „Общи изисквания за
използваемост и достъпност“ спецификация RFC 1123.
Методика
Констатации и препоръки:

В методиката по ОП № 1, при оценката на професионалния опит на
геодезиста, в т. 2 на приложената скала е записано, че се оценяват изпълнените
проекти, свързани със създаване и/или поддържане на ККР и/или сходни
дейности. Не е пояснено, кои дейности ще се приемат за „сходни“ (вж. чл. 70,
ал. 7, т. 2 ЗОП).

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
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