МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-234
Дата: 08.10.2019 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3,
т. 1 ЗОП (І етап)
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП
(ІІ етап)

РАЗДЕЛ І

Процедура
Към КСИ №

КСИ-234/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20190916-00165-0016

Възложител:

Министерство на образованието и науката /МОН/

Вид на възложителя:

публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата

Открита

Процедурата е „ускорена“:

Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:

Доставка на софтуерни лицензи за централизирано
управление и контрол на студентски общежития и
столове
Да
Не

Брой:

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
31. Информационни и комуникационни технологии
на възлаганата поръчка (според
възложителя):
София – 1000
ул. ”Леге” № 4

тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Срок за изпълнение:

40 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

2 722 797.23 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

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи
Проверката обхваща следните документи:
1. Проекта на решение за откриване на процедурата;
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Проекта на техническа спецификация;
4. Проекта на методика за оценка.
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред
Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка е извършена от външен/ни експерт/и по чл. 232а
ЗОП
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от проверката на АОП
ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле І.1), „Адрес на профила на купувача“ е посочен електронен адрес,
който не води до интернет страницата на профила на купувача (вж. чл. 36а, ал. 1
ЗОП). Препоръчваме редакция.
Бележката е относима и към поле І.1) и поле І.3) на проекта на обявление.
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ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле I.3), като адрес за неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп до
документацията за поръчката е посочен основният интернет адрес на
възложителя. Препоръчваме при откриване на процедурата в полето да се
попълни електронен адрес, който директно препраща към обособената електронна
преписка в профила на купувача, съдържаща документите на конкретната поръчка
(чл. 32, ал. 2 ЗОП).
Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.1.4), не са описани всички дейности, предмет на възлагане. В полето
липсва информация, че с процедурата се възлага и поддръжка на внедрения
софтуер (вж. поле II.2.4). Препоръчваме допълване. (вж. Приложение № 4, част Б,
т. 7 ЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) е поставено условие участниците да са изпълнили най-малко
две дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. В текста не е
посочен конкретен обем, но доколкото в списъка с изпълнените услуги следва да
се посочи такъв, може да се направи извод, че обемът на реализираните дейности
има значение при преценката на възможностите на участника. В тази връзка
изискването може да е ограничително, ако възложителят не разполага с
аргументи, че реализирането на една дейност, с предмет, идентичен или сходен с
този на поръчката, не е достатъчен опит за изпълнителя на възлагания договор
(вж. чл. 59, ал. 2 ЗОП и чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗОП).
2. В същото поле е заложено като изискване участниците да притежават
внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт
ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват – проектиране, разработване,
внедряване и поддръжка на софтуерни решения. Доколкото от описанието на
предмета на поръчката в полета II.1.4) и II.2.4), предмет на поръчката е внедряване
на информационна система, доставка и поддръжка на софтуер, препоръчваме да
се прецени дали обхватът на изискания сертификат е определен коректно.
Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

В поле VI.3) e посочено, че възложителят ще отстрани от участие всеки
участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
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действителни собственици. Обръщаме внимание, че наименованието на
нормативния акт в текста на полето не е изписано в актуалната му редакция.
Препоръчваме корекция.

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
Становището 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.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
РОСИЦА ГЛАВУРОВА
/Съгласно Заповед № РД-71/07.10.2019 г./
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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