Изх. № ПК-РВР-11
Дата: 29.03.2016 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

Сдружение „Асоциация на дунавските общини –
„Дунав“
чл. 7, т. 1-4 ЗОП
централен
регионален
чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП
02308
ПК-РВР-11/16.03.2016 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

Разработване на съвместна географска
информационна система (ГИС) за
1

контрол на популацията на насекоми, в
рамките на проект: „Разработване и
приемане
на
съвместно
институционализирано партньорство за
управление на риска от прекомерна
популация на насекоми, които засягат
общественото здраве и безопасност в
рамките на трансграничния регион
Румъния-България“, с регистрационен
номер 15.3.1.016
Прогнозна стойност на поръчката в лв.
без ДДС:

886 629.33 лв.

Срок за изпълнение на поръчката:

4 месеца

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 „Региони в растеж“
2014-2020 г.
Друго Програма „Interreg V-A
Румъния – България“ 2014-2020 г.

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:

В поле I.1) са посочени основният интернет адрес на възложителя и
адресът на профила на купувача. Обръщаме внимание, че при откриване на
2

процедурата за възлагане 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. 22 ЗОП).
Обект на поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІ.1.6), посочените СРV кодове 48610000 и 48800000 се отнасят за
доставка на системи от бази данни и информационни системи и сървъри.
Заедно с това, в поле ІІ.1.2) е уточнено, че се възлага услуга от категория № 7.
В тази връзка препоръчваме възложителят да посочи СРV кодове, които
касаят посочената категория услуги, например: 72212660 Услуги по
разработване на софтуер за групиране на данни, 72320000 Услуги, свързани с
бази данни, 72262000 Услуги по разработване на софтуер, 72317000 Услуги по
съхранение на данни, 72322000 Услуги по управление на данни и др..
Технически възможности
Констатации, препоръки и/или указания:

1. В поле ІІІ.2.3), дясна колона, към ръководителя екип е поставено
изискване да притежава висше образование, с
образователноквалификационна степен „магистър“ или еквивалентна, но не е посочена
специалността, в която да е придобита.
Препоръчваме прецизиране на изискването, ако е приложимо.
2. В края на дясната колона на същото поле е записано указание относно
представянето на документите от участници, които са обединения. Текстът не
е прецизен.
Препоръчваме да се съобрази с чл. 56, ал. 3, т. 2 ЗОП.

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.
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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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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