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Изх. № ПК-К-31 

 

Дата: 12.06.2015 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: 
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 проектите на 

документи 

ПК-К-31/04.06.2015 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: 

„ Разработване, внедряване, поддръжка и 

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:  
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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:  

Обръщаме внимание, че при обявяване на обществената поръчка, в 

„Електронен достъп до информация (URL)“ трябва да се посочи и електронен 

адрес, който директно да води към обособен раздел от 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:  

1. Вписаната информация в поле II.1.5) не е достатъчна, за да се получи 

представа за дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчката.  

 Препоръчваме в полето да се опишат основните дейности, предвидени в 

обхвата на поръчката. 

2. В поле ІІ.1.6), възложителят е посочил CPV код 72200000 – 

Програмиране и софтуерни консултантски услуги. От предоставената 
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информация в полета II.1.1), ІІ.1.5) и ІІ.2.1) не може да се направи изводът, че 

предметът на настоящата обществена поръчка е включен в списъка по чл. 30 

от Закона за интеграция на хората с увреждания. Възложителят следва да има 

предвид, че чрез необосновано запазване на процедурата за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания може да  

ограничи конкуренцията. Също така посоченият код е общ и не дава 

представа за дейностите, включени в предмета на възлаганата обществена 

поръчка. Възложителят следва да има предвид, че когато част от дейностите 

включени в предмета на поръчката са включени в списъка по чл. 30 от Закона 

за интеграция на хората с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 2 ЗОП е длъжен да 

ги отдели в обособена позиция и да обяви, че същата е предназначена за 

изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. 

 

Количество или обем на поръчката  

Констатации, препоръки и/или указания: 

Предоставената информация от възложителят в поле ІІ.2.1), относно 

обема на извършваните дейности, както и количествените параметри на 

настоящата обществена поръчка са недостатъчни. С цел прецизност 

препоръчваме възложителят да допълни информацията, за да могат 

заинтересованите лица да са наясно, както с количествените параметри, така и 

с  необходимия обем от дейности за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Изискуеми депозити и гаранции  

Констатации, препоръки и/или указания: 

1. В поле ІІІ.1.1), т. 1, б. „г“ е посочено, че „гаранцията за участие е сума 

в лв. без ДДС в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката“. 

Съгласно изискванията на чл. 59, ал. 2 ЗОП гаранцията за участие се определя 

в абсолютна стойност, но не повече от 1 % от стойността на поръчката. 

 Препоръчваме да се определи размер на гаранцията за участие в 

абсолютна сума, като се спазват изискванията на чл. 59, ал. 2 ЗОП. 

2. В т. 1, б. „е“, първи булет на същото поле е записано, че гаранцията за 

изпълнение е в размер на 5% и се освобождава най-малко 30 дни след 

изтичане на гаранционния срок. Същевременно в т. 3 е посочено, че 2% от 

внесената гаранция за изпълнение е предназначена за обезпечаване на 

гаранционното обслужване по изпълнение на договора. От така направените 

записи не става ясно, в какъв срок се освобождават останалите 3% от 

гаранцията за изпълнение.  

 

Лично състояние на икономическите оператори 

Констатации, препоръки и/или указания: 

1. В поле ІІІ.2.1), т. 3 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 удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените 

в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 – 5. Също така възложителят следва да 

укаже, че наличието на посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП води до 
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отстраняване от участие в процедурата (вж. чл. 47, ал. 3 от ЗОП). 

Препоръчваме редакция, като се изиска декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП, 

с която се декларира липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до 

„д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5, и ал. 5 от ЗОП, както и да се укаже, че 

наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 ЗОП води до 

отсраняване от участие в процедурата. 

2. В същото поле т. 12 се изисква декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

Следва да се има предвид, че условие в офертата да се съдържат документи, 

които удостоверяват тези обстоятелства отпадна (вж. чл. 56, ал. 2 от ЗОП). 

Отговорността да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП за 

подизпълнителите е на изпълнителя (вж. чл. 45а, ал. 2, т. 1, чл. 45а, ал. 3 и чл. 

134, ал. 1 от ЗОП), който има възможност да замени подизпълнител, за когото 

е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП. 

Препоръчваме редакция съгласно направената констатация. 

 

Административна информация 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В поле VІ.3) е записано, че документацията за участие се публикува в 

профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането на 

документите в АОП. Обръщаме внимание, че в този случай възложителят не 

може да се възползва от дадената му възможност в чл. 64, ал. 3 ЗОП да 

съкрати с още пет дни срока за подаване на офертите, защото няма да е 

предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 

процедурата от датата на публикуване на обявлението в електронен вид. 

 

Процедури по обжалване 

Констатации, препоръки и/или указания: 

В поле VІ.4.2) относно срока за подаване на жалби срещу решението за 

откриване на процедурата е направена препратка към чл. 120, ал. 5 ЗОП. 

Възложителят следва да има предвид, че коректната препратка е към чл. 

120, ал. 5, т. 1 ЗОП. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Методика за оценка 

 

Констатации, препоръки и/или указания: 

1. В подпоказател Т1 „Методология за изпълнение на дейностите“ се 

оценява оферта съответно с 10 и 20 точки, за която е констатирано, че 

разпределението на задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа 

„не кореспондира на представения в офертата план-график“. Препоръчваме 

възложителят да прецени дали посоченото обстоятелство гарантира 

качествено изпълнение на поръчката и дали не е основание за отстраняване на 

офертата съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП.   

2. В указанията за оценка на подпоказател Т2 „Методология за 

управление на риска“ е посочено, че ако участник е идентифицирал и 

анализирал още 2 (два) допълнителни риска получава 20 т., а при 

идентифициране и анализиране на повече от 2 (два) – 30 т. При този подход 
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има вероятност участници да се стремят да дефинират по-голям брой рискове, 

без задълбочена оценка на вероятността и влиянието им, съответно може да се 

даде предимство на участник, посочил голям брой рискове, но с ниска 

вероятност и степен на влияние или недостатъчно подробно анализирани, за 

сметка на участник, предложил задълбочена оценка на по-малко на брой 

рискове, но с висока вероятност и степен на влияние, чието управление би 

повлияло положително на организацията и качественото изпълнение на 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

 

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. 

 

 

                                                       ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 

 

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

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 

 
 


