Изх. № ПК-К-37
Дата: 19.08.2015 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:
Вид на възложителя:
Партиден номер на
възложителя:
Входящ № и дата на
регистрация в деловодството
на АОП на проектите на
документи

Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор /ДАМТН/
чл. 7, т. 1-4 ЗОП
централен
регионален
чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП
0808
ПК-К-37/12.08.2015 г.

Процедура
Вид на процедурата:
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне с обявление
Ускорена на договаряне с обявление
Състезателен диалог
Обект на поръчката:
Строителство
Разделяне на обособени позиции:

Предмет на поръчката:

Доставки

Услуги
Да

Не

„Доставка на преносими компютри,
преносими компютърни конфигурации с
възможност за разпечатване и мрежова
конфигурация
за
управление
и
съхранение на данни в две обособени
позиции“
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Прогнозна стойност на поръчката в лв.
без ДДС:

388 333,33

Срок за изпълнение на поръчката:

10.12.2015 г.

Критерий за оценка на офертите:

Обществената поръчка се финансира:

Икономически най-изгодна оферта
Най-ниска цена
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от
Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 г.
Друго ..................................................

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2,
т. 22 ЗОП
Мотиви (когато е приложимо):
Предварителният контрол обхваща проекта на решението за
откриване
Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от
възложителя критерии за подбор
Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на
офертите
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в
ППЗОП ред
Други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

РАЗДЕЛ II
Обявление
Обща информация
Констатации, препоръки и/или указания:

Препоръчваме при обявяване на обществената поръчка в поле І.1)
„Електронен достъп до информация (URL)” възложителят да конкретизира
електронния адрес, който да 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).

Обект на поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІ.1.6) е определен основен обект, съгласно терминологичния
речник по CPV – 30213000 Персонални компютри. Видно от описанието на
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обществената поръчка, представено в поле II.1.5), тя включва доставка на
преносими компютри, както и управление и съхранение на данни.
Препоръчваме възложителят да прецени дали СРV код 30213100
Преносими компютри (от 3 до 5 кг) не описва по-точно възлагания договор.
Както и дали не са налице други CPV кодове, които по-точно описват
възлагания договор (напр. 30234500 Носители за съхраняване на данни,
30236200 Оборудване за обработка на данни и др.). В случай че е приложимо,
препоръчваме редакция.

Изискуеми депозити и гаранции
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІІ.1.1) е записано, че „Гаранцията за изпълнение е в размер на 3%
(три процента) от общата максимална стойност на поръчката.“, както и че: „ 2
(два) % от внесената гаранция за изпълнение е предназначена за обезпечаване
на гаранционното обслужване по изпълнение на договора.“
Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 63, ал. 2 ЗОП,
когато гаранцията за изпълнение обезпечава и гаранционното поддържане на
предмета на поръчката, частично освобождаване се допуска, само ако
гаранцията за гаранционно поддържане е в по-малък размер от тази,
освободена при изпълнението на доставката.
Препоръчваме редакция, съгласно направената констатация.

Лично състояние на икономическите оператори
Констатации, препоръки и/или указания:

1. В поле ІІІ.2.1), плик № 1 се изисква „списък на документите,
съдържащи се в офертата“. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 56, ал. 1,
т. 14 ЗОП списъкът е на документите и информацията, съдържащи се в
офертата, подписан от участника.
Препоръчваме редакция съгласно направената констатация.
2. В поле ІІІ.2.1), плик № 1 се изисква декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП,
която включва деклариране липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5
от ЗОП, но в обявлението не е посочено, че наличието на тези обстоятелства
води до отстраняване от участие в процедурата, съобразно разпоредбата на чл.
47, ал. 3 ЗОП.
Препоръчваме допълнение, съгласно визираното.
3. В поле ІІІ.2.1) се изисква декларация за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001, но от представената
информация не се разбира какво следва да се декларира.
Препоръчваме допълнение.
4. В поле ІІІ.2.1), плик № 1, се изискват документи, с които се доказва
икономическото и финансовото състояние на участниците.
Доколкото за настоящата обществена поръчка възложителят е отбелязал
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в поле ІІІ.2.2), че не поставя изисквания към финансовото и икономическото
състояние на участниците, препоръчваме визираният текст да отпадне
5. В поле ІІІ.2.1), плик № 1, се изисква „Декларация по чл. 55, ал. 7 от
ЗОП“. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП офертата
трябва да съдържа декларация за липса на свързаност с друг участник в
съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8,
ал. 8, т. 2 ЗОП.
Препоръчваме изискването да се редактира съгласно направената
констатация.

Технически възможности
Констатации, препоръки и/или указания:

1. В дясната част на поле ІІІ.2.3), т. 1 възложителят е посочил своето
разбиране за предмет сходен с предмета на поръчката, като е записал
„Доставка, сходна с предмета на поръчката“ е: доставка, инсталиране и
поддръжка на хардуерни устройства.“ и като забележка е отбелязал: „При
условие, че предмета на доставката не обхваща кумулативно всички изброени
дейности, то опита се доказва с изпълнението на отделни доставки, имащи за
предмет заедно или поотделно изпълнението на отделните дейности изброени
по-горе.“, както и че: „При условие, че участникът подава оферта и за двете
обособени позиции, следва да докаже изпълнение най-малко на четири броя
доставки.“ В тази връзка обръщаме внимание, че възложителят трябва да
може да обоснове заложените изисквания към броя на изпълнените към
участници, подаващи оферти и за двете обособени позиции като минимум
необходими за качествено и срочно изпълнение на доставката.
Препоръчваме да се обмисли дали лица, които са изпълнили по-малък
брой доставки могат да реализират поръчката успешно. Задаването на
минимално ниво чрез посочване на конкретен брой доставки, без уточняване
на обема свършена работа не е препоръчително. Така се въвежда ограничение
по отношение на потенциални участници, които са изпълнили по-малко
доставки, но с по-голям обем и притежават необходимите технически
възможности да изпълнят поръчката. Критериите за подбор по чл. 51 ЗОП
следва да дават представа за възможността на участника да изпълни
определена работа (по количество и обем) качествено.
Препоръчваме изискването да се редактира, като се обвърже с обема на
извършените доставки, като същото трябва да е съобразено с предмета,
количеството или обема на настоящата поръчка (вж. чл. 25, ал. 6 ЗОП).
2. В лявата част на поле ІІІ.2.3), т. 2 от се изисква копие сертификат ISO
9001:2008 за внедрена система за управление на качеството или еквивалент.
Препоръчваме изискването да се редактира съгласно разборедбата на чл.
53, ал. 4 ЗОП, като се укаже, че възложителят приема еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или
за опазване на околната среда.
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Други условия за участие
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІI.2.4) е отбелязано, че настоящата обществена поръчка е
ограничена до предприятия, ползващи се със закрила. Възложителят следва да
има предвид, че липсва основание за запазване на поръчката по реда на чл. 16г
ЗОП, когато посоченият в обявлението СРV код не е включен в утвърдения с
Решение № 551 от 25.07.2014 г. на МС „Списък на произвежданите и
доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги,
които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с
увреждания по реда на Закона за обществените поръчки“. Такова основание
липсва и в случаите когато дадена позиция във визирания списък препраща
към СРV кода на раздел или група, чиито начални цифри съвпадат с първите
две или три цифри на определения от възложителя СРV код на поръчката, но
без последният да е включен изрично в списъка. Едновременно с това,
възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗОП няма
право да включва в решението, обявлението или документацията условия или
изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието
на лица в обществените поръчки.
Препоръчваме в поле ІІІ.2.4) да не се отбелязва, че поръчката е
ограничена до предприятия, ползващи се със закрила, както и да отпаднат
текстовете в обявлението свързани с прилагането на чл. 16г ЗОП.

РАЗДЕЛ IV
Методика за оценка
Констатации, препоръки и/или указания:

В методиката за оценка на офертите за показател Т2 – Срок на доставка е
указано „Срокът за доставка не може да бъде по-кратък от 1 календарен ден и
не може да надвишава ……… месеца (… календарни дни)“.
Препоръчаме липсващата информация да бъде посочена.

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
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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.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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