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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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-74/2020

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200318-00062-0012

Възложител: Университет за национално и световно стопанство

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:
„Абонаментно обслужване и сервиз на
високопроизводителни печатни системи производство
CANON INC“

Обособени позиции:
Да Брой:
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът

17. Машинно инженерство
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на възлаганата поръчка (според
възложителя):

Срок за изпълнение: 36 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 590 000

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 Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред Да Не

Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП

Да Не

Коментари и други бележки:
В списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП няма включени външни експерти в

областта, определена от възложителя като съответстваща на предмета на
поръчката - 17. Машинно инженерство. В тази връзка, въпреки че са изпълнени
изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за външните експерти при
предварителен контрол на обществени поръчки, проверката на проектите на
техническата спецификация и методиката за оценка е извършена от експерти на
АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП (вж. чл.
18, т. 4 от Наредбата).
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РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
В проекта на решение не е посочен идентификационен номер на

регистрационната форма от Системата за случаен избор. Препоръчваме при
откриване на процедурата информацията да се допълни.

Проект на обявление за обществена поръчка

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.3), т. 1 се изисква участникът да има опит в изпълнението на
минимум една дейност „с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на
поръчката“. Посочено е какво е разбирането на възложителя за „сходна“ услуга,
но липсва указание за сходен обем. От изложеното може да се заключи, че
възложителят ще приеме съответствие на участника с изискването, ако е
реализирал абонаментно обслужване на какъвто и да е обем печатна
техника/машини. Препоръчваме прецизиране на изискването за сходен обем или
отпадането му.

2. В поле ІІІ.1.3) във връзка с документите за доказване на поставените към
участниците изисквания е записано, че „документите се представят от участника
определен за изпълнител по съответната обособена позиция или при поискване в
хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.“ Доколкото
действащата разпоредба на чл. 67, ал. 6 от ЗОП не е относима към предоставяне
на документи, препоръчваме препратката към нея да отпадне. Документите за
доказване на поставените в процедурата критерии за подбор се представят в
случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 ЗОП. В допълнение, предметът на
обществената поръчка не е разделен на обособени позиции. Препоръчваме
редакция.

3. В поле III.1.3), т. 2 (минимални нива) се изисква участниците да
разполагат с минимум 1 /един/ сертифициран или преминал специализирано
обучение от производителя/ите на печатните системи сервизен техник или
инженер. Да се има предвид, че изискването може да е ограничително, ако лица,
които не са сертифицирани и/или не са преминали обучение при производителя,
биха могли да изпълнят поръчката с необходимото качество (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП
и чл. 59, ал. 2 ЗОП). Освен това, ако е приложимо, препоръчваме да е насочено
само към изпълнителя, т.е. да е условие за изпълнение на договора, тъй като към
момента на представяне на офертите спечелването на поръчката не сигурно,
респ. осигуряването на такова лице от всеки участник е свързано с допълнителна
административна тежест.
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РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. 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.

2. При осъществяване на първия етап на контрола е съобразен редът за
възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване
на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 12 от
ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28
от 2020 г.).

3. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Възложителят е длъжен да ги прилага,
освен когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5
ЗОП). Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се
мотивира писмено в досието на обществената поръчка.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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