МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-21
Дата: 05.12.2016 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП

за съответствие с изискванията на ЗОП на документите
по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап)

РАЗДЕЛ І

Процедура
ИН на регистрационната форма
20161003-01055-0040
от ССИ
Възложител:
Вид на възложителя:

Агенция по геодезия, картография и кадастър
/АГКК/
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

“Осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на служителите на Агенция по геодезия,
картография и кадастър”, по две обособени позиции”

Предмет на поръчката:

Да

Обособени позиции:

Не

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

Брой: 2

24 месеца
на

200 000 лв.
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. Решението за откриване на процедурата
2. Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата
3. Техническата спецификация
4. Методиката за оценка
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

РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от контрола
ІІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В решението за откриване на процедурата, раздел VIII.1) са записани само
двете имена на възложителя. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 от ЗОП решението с
което се открива процедурата съдържа трите имена и подпис на лицето, издало
акта, с означаване на длъжността му.
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ІІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Условия за участие
Констатации и препоръки:

В поле III 2.2.), възложителят е посочил, че ще отстранява участници на
основание чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП, без да укаже, коя професия или дейност е
пречка за участие в конкретната процедура.

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията и следва да се прави от възложителя.

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