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Изх. № М- 80 

 

Дата: 13.12.2016 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: 
Изпълнителен директор на Агенция по 

вписванията 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00447-2016-0007 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

Разширяване капацитета на масиви за съхранение 

на данни, надграждане на сървъри и доставка на 

лентови библиотеки за архивиране на данни, 

обслужващи информационните системи на 

регистрите на Агенция по вписванията 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 2 

 Не 

Срок за изпълнение: 120 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
840 000  

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: 25.11.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 25.11.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431303230
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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: 13.12.2016 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

1. Решението за откриване на процедурата 

2. Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата 

3. Техническата спецификация 

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП:  Да     Не                             

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 

предвидения ред: 
 Да      Не 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

ІІІ.1) Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки: 

1. В профила на купувача вместо публикуване на решението за откриване 

на процедурата е направена хипервръзка към РОП, поради което не може да се 

установи дали документът съдържа подпис на длъжностното лице, което го е 

утвърдило.  

2. В поле VII.3) относно подаването на жалби е записано: „Пред КЗК, от 

всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1  

и ал. 3 от ЗОП“. Видно от датите, които възложителят е посочил в полета IV.2.2) 

и VI.5) на обявлението срокът за получаване на оферти е съкратен до 19 дни. 

Възложителят следва да има предвид, че при процедури, в които сроковете за 

получаване на оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 ЗОП, относимата норма за 

обжалване на решението е чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗОП. Констатацията важи и за поле 

VI.4.3) на обявлението. 

 

ІІІ.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки: 

1. В поле I.3) като адрес, на който се осигурява пряк достъп до 

документацията за обществената поръчка, е посочен адресът на профила на 

купувача, на който са достъпни всички поръчки на възложителя. Полето е 

предназначено за попълване на точен адрес, водещ до обособената електронна 

преписка на конкретната процедура (вж. чл. 42, ал. 2 и 3 във вр. с чл. 32 ЗОП).  
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2. В поле II.1.1) заглавието на поръчката е недовършено. 

3. В полета ІІ.4) за двете обособени позиции е изложена кратка 

информация за възлаганите дейности, но липсват данни за количеството (обема) 

на поръчката. 

4. В поле III.1.3), т. 1 към изискваните минимални нива е посочено, че 

участникът следва да е изпълнил дейности, сходни по обем и предмет на 

съответната обособена позиция. Допълнено е  „Услугата/доставката/дейността 

да е с приблизително същите параметри като срок, стойност и количество за 

конкретната обособена позиция“. В полетата на обявлението, предназначени за 

попълването на количествени данни  за възлаганите дейности (полета II.2.4 за 

всяка обособена позиция), не е предоставена информация (вж. предходната 

бележка № 3). 

5. В поле III.1.3), т. 5 към изискваните минимални нива е посочено, че 

„Продуктите и услугите, включени в Техническото предложение на участника, 

ще бъдат инсталирани от квалифициран персонал, сертифициран от 

производителя за всички хардуерни и софтуерни компоненти, включени в 

Техническото му предложение“. Текстът не поставя изискване към персонала на 

участниците – напр. за минимален брой лица (експерти), изисквано образование 

или квалификация. Неясен е и текстът на т. 5 към изброените критерии за 

подбор, съгласно който се изискват „имената и дейностите на специалистите…“, 

без да става ясно какви дейности се имат предвид. 

6. В поле ІІІ.1.3) е посочено, че участниците попълват в ЕЕДОП 

изискваната информация за съответствие с критериите за подбор (за всички 

изисквания). Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП, възложителят трябва да посочи в 

обявлението и документите, с които се доказват декларираните данни в 

случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

7. От датите в полета IV.2.2) и VI.5) е видно, че срокът за получаване на 

оферти е съкратен до 19 дни. Съгласно чл. 74, ал. 1 ЗОП минималният срок за 

получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на 

обявлението за обществена поръчка за публикуване. Допуска се съкращаване на 

този срок, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна 

информация, което трябва да е изпратено в РОП между 35 дни и 12 месеца 

преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за 

публикуване и да съдържа цялата информация по част А, раздел I от 

приложение № 4 към ЗОП. В случая, в поле IV.2.1) е посочен номер на 

предварително обявление във връзка с разглежданата процедура. То е 

публикувано в законоустановения срок, но при проверката му се констатира, че 

не съдържа цялата необходима информация, както и че е налице различие в 

информацията, предоставена в двете обявления. Например в предварителното 

обявление се установи, че: 

 наименованието на поръчката е различно от това на обявената поръчка; 

 не е предвидено разделянето на поръчката на обособени позиции; 

 поле II.3) „Кратко описание на обекта и количеството/стойността на 

доставките или услугите“ не е попълнено; 

 прогнозната стойност в предварителното обявление е 600 000 лв., т.е. 

значително по-ниска от стойността на обявената поръчка - 840 000 лв.; 

 в раздел III липсва информация относно условията, свързани с 

изпълнението на поръчката;  



 4 

 в раздел III e посочено, че поръчката е ограничена до кандидати – 

специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, без да 

става ясно кое налага това запазване. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

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 и следва да се направи от възложителя. 

 

 

 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

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

 

 

 
 


