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Изх. № ПК-К-38 

 

Дата: 06.10.2015 г. 

 

 

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

 

 

ДОКЛАД  

за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в 

РОП 00808-2015-0008 

(към преписка № ПК-К-38/14.09.2015 г.) 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 

 

Официално наименование: 
Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор 

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

 чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП  

Партиден номер на 

възложителя: 
00808 

Входящ № и дата на 

регистрация в деловодството 

на АОП на документите 

E-31-00-052494/01.10.2015 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: „ Разработване, внедряване, поддръжка и 
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развитие на информационна база данни 

за надзор на пазара“ 

Прогнозна стойност на поръчката в лв. 

без ДДС: 
848 270 лв. 

Срок за изпълнение на поръчката: 1 месец 

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  „Развитие на 

конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 

 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: 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Обявление 

 

Обща информация 

Констатации, препоръки и/или указания:  

 Посоченият от възложителя „Адрес на профил на купувача (URL)“ в 

поле I.1) препраща към началния екран на „Профил на купувача“ на Интернет 

страницата на възложителя. Възложителят следва да има предвид, че съгласно 

разпоредбите на раздел III ЗОП - „Профил на купувача“, в обявлението трябва 

да се  посочени Интернет адрес, който препраща директно към 

 самостоятелния раздел в профила на купувача, съдържащ документите и 

информацията за конкретната поръчка (вж. чл. 22б, ал. 5 и чл. 22в от ЗОП). 
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Лично състояние на икономическите оператори 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В поле ІІІ.2.1), се изисква декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП чл. 47, ал. 1, 

т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП. Възложителят следва да 

има предвид, че съгласно чл. 47, ал. 9 ЗОП при подаване на офертата 

участникът трябва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 

ал. 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 ЗОП. 

 

Критерии за възлагане 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В поле ІV.2.1) като показатели за оценка на техническото предложение 

са посочени „Методология за изпълнение на дейностите, включени в предмета 

на обществената поръчка“ и „Методология за управление на риска“. В 

приложение „Информация за предварителен контрол“ е представена методика 

за оценка на офертите, в която оценката на техническото предложение се 

определя от показателите „Използвани хардуерни ресурси“ и „Срок за 

предоставяне на първоначален прототип“. Възложителят следва да има 

предвид, че показателите за оценка на офертите посочени в обявлението, 

трябва да бъдат идентични с показателите за оценка посочени в методиката за 

оценка на офертите.  

 

 

РАЗДЕЛ VIӀ 

Допълнителна информация 

 

Съгласно чл. 20а, ал. 5 ЗОП докладът отразява само допуснатите 

несъответствия със Закона за обществените поръчки. Преценката за 

съответствие с други нормативни актове, приложими регламенти на 

Европейския съюз и изисквания на Управляващия орган на програмата е 

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

                                                ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 
 

  ИВО КАЦАРОВ 
    /Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 


