
Вх. номер: КСИ-43

Дата:……………………….

СТАНОВИЩЕ
за извършена проверка

от външен експерт по чл. 232а ЗОП

на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура,
избрана за контрол по чл. 232 ЗОП

РАЗДЕЛ І
Процедура

Към КСИ № КСИ-43/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20190225-02849-0045

Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

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 процедура

Процедурата е „ускорена“:
Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки

Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Доставка на принтери и копирна техника“ по 3 (три)
обособени позиции - № 1: Доставка на лазерни
монохромни принтери тип 1; № 2: Доставка на
лазерни монохромни мултифункционални принтери
тип 2; № 3: Доставка на копирни устройства“

Обособени позиции:
Да Брой: 3

Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

33. Комуникационна и компютърна техника

Срок за изпълнение: 90 дни

Прогнозна стойност на 303 735,74 лв.
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поръчката в лв. без ДДС:

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 IІ
Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:
Проекта на техническа спецификация
Проекта на методика (когато е приложимо; при липса на методика – раздели

III.3) и III.4) се изтриват)
Коментари и други бележки:
Проверката обхваща проекти на документи както следва:
техническа спецификация - „лазерни монохромни принтери тип 1”,
техническа спецификация - „лазерни монохромни мултифункционални
принтери тип 2”
техническа спецификация - „копирни устройства”
Проект на Методика за оценка на предложенията не е налична, избран е
критерии за възлагане на поръчката – най ниска цена.

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката

ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП

1. Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени
в чл. 48, ал 1 ЗОП.

(вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП).

Да

Не

2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или
техническо одобрение е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
(вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на
кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на обществената
поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в

Да

Не
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условията на конкуренция.
(вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП).

4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник
или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите,
предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка,
патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти.
Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или
еквивалентно/и“.

(вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

5. В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на
правата върху интелектуална собственост.

(вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица,
техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета
на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания
или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.

(вж. 48, ал. 5 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни
изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или
условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е
включена препратка към тези изисквания.

(вж. 48, ал. 6 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

8. Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване
на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или
обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни
попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.),
техническите спецификации са съобразени с правилата за защита на лични
данни съгласно чл. 25 от същия регламент.

(вж. 48, ал. 7 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

9. Когато в техническите спецификации, в се изискват „Маркировки“ за
доказване на съответствие с конкретни екологични, социални или други
характеристики, маркировките отговарят на изискванията, посочени в чл. 51,
ал. 1 ЗОП.

Да

Не
Не е

приложимо

10. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички
еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за
съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП.

Да

Не

Не е
приложимо

11. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за
оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като

Да

Не
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доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с
изпълнението на поръчката.
(вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП).

Не е
приложимо

12. Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от конкретен
орган за оценяване на съответствие, се признават сертификати и от други
еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие.
(вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП).

Да

Не
Не е

приложимо

13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в
комбинация с други изисквания или параметри, ограничават конкуренцията
(вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация,
необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните
предложения.

Да

Не

15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия или
изисквания.

Да

Не

16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които
следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта
/предмета на поръчката.

Да

Не

Не е
приложимо

17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които
представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат
на различни изпълнители.

Да

Не

Не е
приложимо

18. При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни
средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, възложителите са
приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез включването им в
техническата спецификация или методиката за оценка (освен в случаите по
чл. 47, ал. 7).

(вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП)

Да

Не

Не е
приложимо

Констатации и препоръки:
Предмета на поръчката включва доставка на принтери и копирна техника.

Техниката е разделена в три обособени позиции. Заложени са подробно описани
минимални технически изисквания към отделните печатащи устройства и
тяхната функционалност. Посочен е брой на необходимото оборудване за всяка
от обособените позиции. Заложен е минимален гаранционен срок. Всички
разходи по евентуални ремонтни дейности (разходи за труд, резервни части,
консумативи, транспорт до сервизна база) през гаранционния срок следва да
бъдат калкулирани в цената на техниката. В гаранционната поддръжка са
заложени изисквания за предоставяне на всички последващи версии (patches),
ъпгрейди (upgrades), ъпдейти (updates) за срока на гаранционния период.
Разписан е максимален срок за отстраняване на повреда. Заложено е изискване
за предоставяне на оборотна техника в случай на невъзможност за извършване
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на потенциален ремонт в срок, както и максимален такъв (максимум 10 работни
дни с удължаване на гаранционният срок с времето за отстраняване на
повредата). Поставени е изискване за осигуряване на сервизна база и наличие на
сертифицирани от съответния производител специалисти за възстановяване
работоспособността на устройствата. Заложено е изискване да доставка на
различен брой (за отделните обособени позиции) резервни консумативи с
посочени минимални капацитети. Посоченото изискване е нестандартно поради
факта, че повечето производители не предлагат в стандартната окомплектовка
резервни консумативи и те следва да се добавят към нея. Дейностите по
приемане и предаване на оборудването са точно и конкретно описани (включва
точни адреси). Записано е изискване за изготвяне и одобрение от страна на
Възложителя график за приемане на доставките. Устройствата предмет на
обществената поръчка са висок клас и притежават голям обем от
функционалности. Препоръчително е залагане на изискване за предоставяне на
ръководства за употреба на български и/или английски език за всяко от
устройствата. Единствено за устройствата от обособена позиция № 3 „Доставка
на копирни устройства” е заложено изискване за организиране на практическо
представяне за работа и ежедневно обслужване на доставените копирни машини
пред 10 (десет) представители на Възложителя. Препоръчително е допълване в
тази част. Отделните технически спецификации са подробно и коректно
разписани като включват необходимата и достатъчна информация за изготвяне
на техническото и ценовото предложение на участниците.

ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на
законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката
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При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.:

1. Програма ENERGY STAR на Европейския съюз през периода 2006—2010
година въведена в ЕС с Решение 2006/1005/ЕО на Съвета и с Регламент (ЕО) №
106/2008 относно програма на общността за етикетиране на енергийната
ефективност на офис оборудване.
2. Директива 2011/65/ЕС - RoHS на Европейския парламент и на Съвета от
08.06.2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни
вещества в електрическото и електронното оборудване
3. Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки
относно електромагнитната съвместимост.
4. Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 08.06.2011 г.
относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в
електрическото и електронното оборудване.
5. Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за
предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за
използване в определени граници на напрежението текст от значение за ЕИП
6. Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 година за прилагане
на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри текст от
значение за ЕИП
7. Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012
година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
текст от значение за ЕИП
Констатации и препоръки:

Не са установени несъответствия с разпоредбите на законодателството,
регламентиращо дейностите от предмета на поръчката, като са взети в предвид
гореописаните директиви, регламент и програма.

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

Поради липса на методика раздели ІІІ.3 и ІІІ.4 са изтрити.

РАЗДЕЛ V
Данни за външния експерт, извършил проверката

Три имена Венелин Митков Минчев

Регистрационен № в Списъка ЕТС-44
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по чл. 232а ЗОП:

Област на компетентност: 33. Комуникационна и компютърна техника

Избран въз основа на жребий,
проведен на: 01.03.2019 г.

Договор №/година: КСИ-43/2019 г.
Коментари и други бележки:

Подпис: /…/
(подписва се с електронен подпис на лицето)


