
Изх. номер: КСИ-43

Дата: 26.03.19 г.

София – 1000 тел.: (02) 9859 71 50 aop@aop.bg
ул. ”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg

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-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

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

33. Комуникационна и компютърна техника
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на възлаганата поръчка (според
възложителя):

Срок за изпълнение: 90 дни

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

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. Проект на решение за откриване на процедура
2. Проект на обявление за поръчка
3. Проект на техническа спецификация

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 проекта на техническата спецификация е извършена
от външен експерт по чл. 232а ЗОП Да Не

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
В проекта на решение за откриване на процедурата не е посочен

идентификационен номер (ИН) на регистрационната форма от Системата за
случаен избор (ССИ). Препоръчваме при откриване на процедурата,
информацията да се допълни.
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Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.2.3) на обособена позиция № 3, сред местата за изпълнение на
поръчката са отбелязани „гр. София, бул.“Княгиня Мария Луиза” №46-ГДГП, и
ул.„бул. Христофор Колумб“ №1-РДГП Аерогари; гр.Кюстендил, ул. „Лозенски
път“ №1-РДГП Кюстендил...“. Препоръчваме в полето да се допълнят
съответстващите на посочените адреси NUTS кодове – BG411 и BG415 (вж.
Приложение № 4, част Б, т. 6 ЗОП).

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.3), т. 1 е поставено условие за опит, което е неясно. Записано
е, че участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и „обем,
сходен или идентичен с предмета на съответната обособена позиция“, след което
е посочено, че „възложителят не поставя изисквания по отношение на обема на
изпълнени дейности сходни с предмета на поръчката“. Препоръчваме
прецизиране, като се има предвид чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП.

Във втората част на полето - „Изисквано минимално/ни ниво/а“, е
отбелязано, че изискването за опит се доказва със „списък на доставките и/или
услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената доставка и/или услуга“. Обръщаме
внимание, че чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП има нова редакция.

2. В същото поле е посочено, че „доказателствата по т. 1 и 2 се представя
при сключване на договора или в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 104, ал. 5 от
ЗОП“. Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 104, ал. 5 ЗОП се отнася до
предоставяне на „разяснения или допълнителни доказателства за данни,
посочени в офертата“ и същата не касае документите за доказване на
съответствие с поставените критерии за подбор. Препоръчваме корекция.

Административна информация

Констатации и препоръки:
В поле ІV.2.7) са посочени лицата, които могат да присъстват на отваряне

на офертите като за упълномощените лица е пояснено, че следва да представят
на комисията изрично пълномощно от законния/те представител/и на участника
в оригинал. Препоръчваме изискването за представяне на пълномощното „в
оригинал“ да отпадне (вж. чл. 54, ал. 1 ППЗОП).
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РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

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.

И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Вярно с оригинала,
подписан на хартия


