МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-90
Дата: 31.05.2017 г.

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 и ал. 5 ЗОП (І етап)

РАЗДЕЛ І

Процедура
ИН на регистрационната форма
20170515-00530-0043
от ССИ
Възложител:
Вид на възложителя:

Национална агенция за приходите (НАП)
публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Открита
Ограничена
Състезателна процедура с договаряне
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог

Вид на процедурата

Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявление
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
Строителство

Обект на поръчката:

Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

„Поддръжка на системи за управление на
административното обслужване на чакащи клиенти в
две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Абонаментна поддръжка на
"Автоматизирани системи за управление на
административното обслужване на чакащи клиенти EtiQ Teller";

Предмет на поръчката:

Обособена позиция № 2: „Абонаментна поддръжка на
„Автоматизирани системи за управление на
административното обслужване на чакащи клиенти –
NemoQ“.
Да

Обособени позиции:

Не

Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

Брой: 2

36 месеца
на

355 212,00
Изцяло от националния бюджет

Финансиране:

Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за
поръчката:

възлагане

на

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
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП.
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред.
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не
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РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от контрола
ІІІ.) Проект на обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

В поле І.1) и в поле І.3) са посочени два еднакви интернет адреса.
Препоръчваме при откриване на процедурата за обществена поръчка в поле І.1)
да се укаже адреса на профила на купувача, а в поле І.3) възложителят да
конкретизира адреса, на който се намира обособената електронна преписка на
поръчката (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 2 и 3 ЗОП).
Предмет
Констатации и препоръки:

1. В полета ІІ.1.2) и ІІ.2.2) е отбелязан основен CPV код:72267100 –
„Услуги по поддръжка на софтуер на информационните технологии“. Доколкото
предметът на поръчката включва и дейности по преконфигуриране, доставка и
подмяна на резервни части и материали и други, препоръчваме, ако е възможно,
да се посочат допълнителни кодове (напр. 35710000 – системи за управление,
контрол, комуникационни и компютърни системи; 72212670 – услуги по
разработване на софтуер за операционни системи за управление в реално време),
които дават по-точна представа за възлаганите дейности.
2. В поле II.2.3) на обособените позиции за място на изпълнение на
поръчката е посочен NUTS код „BG“. Пояснено е, че местата на изпълнение са
адресите на ТД и офиси на НАП, съгласно техническата спецификация.
Препоръчваме в обявлението да се допълнят конкретните населените места
(напр. Ловеч, Плевен, Враца и пр.), както и да се прецизират NUTS кодовете по
съответната обособена позиция (напр. NUTS код „BG“31-северозападен, който
включва градовете: Ловеч, Плевен, Враца, Видин, Монтана)вж. Приложение №
4, част Б, т. 6 ЗОП.
3. В поле ІІ.2.4) на обособените позиции, възложителят е посочил
естеството на дейностите, включени в обхвата на услугата, но липсва
информация относно количествените аспекти на договора (вж. Приложение № 4,
част Б, т. 7 от ЗОП). Посочването на ориентировъчни данни за обема на услугата
е необходимо, за да могат заинтересованите лица да преценят дали
изпълнението на поръчката е по възможностите им.
Препоръчваме в полето да се допълнят данни с количествен характер
(напр. бр. офиси, в които е инсталирана системата, данни за интензивността на
ползването й или др.).
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Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

В последния абзац на поле VІ.3) е записано, че се предоставя пълен достъп
до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на
обявлението в РОП. Доколкото в случая се касае за открита процедура, то
достъпът до документацията за участие в нея следва да е осигурен от датата на
публикуване на обявлението в ОВ на ЕС (вж. чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП).
Препоръчваме корекция на указанието.
РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП проектите на
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията.
2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

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