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Изх. № ПК-ТП-3 

 

Дата: 08.06.2015 г. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване 

на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 

 

Официално наименование: Агенция по обществени поръчки 

Вид на възложителя: 
 чл. 7, т. 1-4 ЗОП  централен  регионален 

 чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП  

Партиден номер на 

възложителя: 
00005 

Входящ № и дата на 

регистрация в деловодството 

на АОП на проектите на 

документи 

ПК-ТП-3/02.06.2015 г. 

 

 

Процедура 

 

Вид на процедурата: 

 Открита 

 Ограничена 

 Ускорена ограничена 

 Договаряне с обявление 

 Ускорена на договаряне с обявление 

 Състезателен диалог 

Обект на поръчката: 

 Строителство  Доставки  Услуги 

Разделяне на обособени позиции:  Да   Не  

Предмет на поръчката: 

„Доставка и внедряване на 

информационно и комуникационно 

оборудване за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки във връзка с 
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изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, 

BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени 

поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки”, финансиран от 

оперативна програма „Техническа 

помощ“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“ и включва 

следните обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: „Доставка и 

внедряване на електронна система за 

управление на документооборота и 

работните процеси за нуждите на 

Агенция по обществени поръчки“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка и 

въвеждане в експлоатация на сървърно, 

защитно и др. оборудване, внедряване на 

система за електронна поща за нуждите 

на Агенция по обществени поръчки и 

обучение“. 

Прогнозна стойност на поръчката в лв. 

без ДДС: 
437 500,00 лв. 

Срок за изпълнение на поръчката: До 30.10.2015 г. 

Критерий за оценка на офертите: 
 Икономически най-изгодна оферта 

 Най-ниска цена 

Обществената поръчка се финансира: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от 

Оперативна програма „Техническа 

помощ“ 

 Друго .................................................. 

 

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, 

т. 22 ЗОП 
 Да     Не  

Мотиви (когато е приложимо): 

 

Предварителният контрол обхваща проекта на решението за 

откриване 
 Да     Не  

Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от 

възложителя критерии за подбор 
 Да     Не 

Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на 

офертите 
 Да     Не 

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

Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в 

ППЗОП ред 
 Да     Не 

Други бележки: 

 



 3 

РАЗДЕЛ II 

Обявление 

 

Технически възможности 

Констатации, препоръки и/или указания: 

1. В дясната колона на поле III.2.3), т. 1, в допълнение към поставеното 

към участниците изискване за изпълнени минимум три сходни доставки е 

указано, че за обособена позиция 2 се допуска „една доставка да е само за 

хардуерни устройства (сървърно оборудване или защитно комуникационно 

оборудване) или само за софтуер (софтуер за електронна поща или софтуер за 

виртуализация), но предоставеният списък на доставки трябва да доказва опит 

в доставянето на сървърни конфигурации, защитно комуникационно 

оборудване и поне един от горепосочените видове софтуер“. Формулировката 

е неясна.  

Препоръчваме указанието да се прецизира. 

2. В лявата колона на поле III.2.3), т. 4 се изисква участникът да 

представи сертификат по БДС ISO 27001:2013 или еквивалент, с който да 

докаже, че отговаря на поставено в т. 4 от дясната колона изискване - да е 

въвел система за управление на информационната сигурност. Препоръчваме 

възложителят да приеме като доказателство и въведени еквивалентни мерки за 

управление на информационната сигурност, каквато възможност е 

предоставил по отношение на другите изисквани от участниците сертификати 

(в т. 2 и т. 3 на полето). 

3. В дясната колона на поле III.2.3), т. 6, и за двете обособени позиции е 

указано, че „участникът трябва да осигури поне една сервизна база…“. 

Доколкото към момента на провеждане на процедурата няма гаранции, че 

участникът ще стане изпълнител, то е икономически необосновано 

участниците да „осигуряват“ сервизна база на този етап. Препоръчваме 

преформулиране на текста съгласно чл. 51а, ал. 1 ЗОП, а именно, че 

участникът поема ангажимент за осигуряване на сервизна база, ако бъде 

избран за изпълнител.  

 
 

РАЗДЕЛ IV 

Методика за оценка 

 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В методиката за определяне на оценката за обособена позиция 1, за 

показател П8 е указано, че „Участникът получава 2 т. при осигуряване на 

допълнителен комплект ролки за всяко устройство за сканиране на документи 

за интензивна употреба“. От формулировката на текста не става ясно дали се 

присъждат 2 т., ако са осигурени допълнителни ролки за всички доставени 

устройства, или по 2 т. за всяко устройство, за което са осигурени 

допълнителни ролки.  

Препоръчваме текстът да се прецизира. Препоръката важи и за показател 

П9. 
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РАЗДЕЛ VIӀ 

Допълнителна информация 

 

1. Посочените в обявлението срокове са индикативни (прогнозни) и са 

зависими от срока за изпращане на обявлението. Те ще бъдат проверени в 

последващия втори етап на контрола.   

2. Документацията за участие в процедурата, включително и образците 

към нея, трябва да бъдат изготвени в съответствие със ЗОП и при 

необходимост, в тях да намерят отражение препоръките от настоящото 

становище.  

3. Необходимо е да се осигури пълно съответствие между информацията 

в обявлението и указанията, дадени в документацията за участие. 

Минималните изисквания и документите, с които се доказват, посочени в 

документацията, следва да съответстват на тези в обявлението. В 

документацията за участие не трябва да се поставят нови или по-високи 

минимални изисквания от посочените в обявлението.  

4. Съгласно чл. 20а, ал. 3 ЗОП, настоящото становище касае 

съответствието на представените в АОП проекти на документи с изискванията 

на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън 

правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя. 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “МАКОП”: Подпис (не се чете) 
 

ГАЛЯ МАНАСИЕВА 
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 

 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 

 


