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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00005
Поделение: ________
Изходящ номер: РД-38 от дата 30/06/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Агенция по обществени поръчки
Адрес
ул. "Леге" № 4
Град
Пощенски код
Страна
София
1000
България
Място/места за контакт
Телефон
Дирекция "Регистър и мониторинг
02940 7056
на обществените поръчки"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ана Миткова
E-mail
Факс
a.mitkova@aop.bg
02940 7052
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.aop.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1220268&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=2857&menu_id=12

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Настоящата обществена поръчка е с предмет: "Разработване,
внедряване и гаранционна поддръжка на модул "Жребий".
Целта е да бъде изграден специализиран софтуерен модул, включващ
следните основни функционални компоненти:
1. Съставяне и поддържане на списък на външни експерти по чл. 19,
ал. 2, т. 8 от ЗОП;
2. Електронно провеждане на жребий по чл. 34, ал. 3 от ЗОП за избор
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на външни експерти като членове на комисиите за разглеждане и
оценка на оферти.
Предвижда се модулът да работи върху сървър, предоставен от
Възложителя. Разработването на модула не трябва да изисква
закупуване и доставяне на нови софтуерни лицензи и хардуер.
Обществената поръчка следва да бъде изпълнена в следните срокове:
1. Компонент за поддържане на списъка с външни експерти - до 45
календарни дни от подписване на договора;
2. Цялостно разработване на модула и пускане в реална експлоатация
- до 20.09.2014 г.;
3. Гаранционна поддръжка - 36 месеца след подписване на приемопредавателния протокол.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
72000000
Осн. предмет
Доп. предмети

Доп. код (когато е приложимо)

72240000
72300000
72400000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Обемът на поръчката е разпределен в следните фази:
1. Разработка;
2. Инсталиране и тестване - дейностите по инсталиране, настройване,
конфигуриране и внедряване на модула следва да бъдат съобразени с
хардуерната и комуникационната инфраструктура и системната среда, с
които разполага Възложителят. Те не трябва да нарушават нормалната
работа на РОП, ПОП и електронната поща на АОП.
3. Внедряване и обучение (пускане в реална експлоатация на модул
„Жребий“; обучение на определените за целта лица по поддръжка и
системно администриране на софтуера и базата данни);
4. Гаранционна поддръжка за срок не по-кратък от 36 месеца след
подписване на приемо-предавателния протокол от Възложителя.
Прогнозна стойност
(в цифри): 25000 Валута: BGN
Място на извършване
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" № 4, гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Технически изисквания за изпълнение на поръчката:
1. Участникът следва да има опит при изпълнението на дейности с
предмет, сходен с предмета на поръчката, като следва да е изпълнил
през последните 3 години, до крайния срок за подаване на оферти
минимум 2 (два) договора, включващи изграждане и/ или поддържане на
Web-базирани информационни системи.
2. Участникът трябва да e сертифициран партньор на Oracle (част от
Oracle Partner Network) на ниво не по-ниско от Oracle Gold Partner.
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на
качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с обхват,
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отговарящ на предмета на поръчката. Възложителят ще приеме
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки
за осигуряване на качеството. Ако участникът е обединение, което не
е юридическо лице, това изискване се прилага към всеки участник в
обединението, като в частта относно обхвата на системата за
управление на качеството (респ. на еквивалентните мерки за
осигуряване на качеството) на отделните лица, включени в
обединението, изискването се прилага съобразно разпределението на
тяхното участие при изпълнението на дейностите- предмет на
поръчката.
4. Участникът следва да разполага с най-малко 3 (трима) експерти,
като поне един от тях трябва да отговаря за контрола на качеството.
5. Минималните изисквания по отношение на експертите от екипа са
следните:
- всеки от предложените експерти да има минимум две години опит в
реализирането на договори, свързани с изграждане и/или поддържане
на Web-базирани информационни системи;
- поне един от екипа да има най-малко 2 години практически опит с
програмиране на програмния език, избран от участника за реализация
на модула;
- поне един от експертите да има сертификация от Oracle за
администриране на база данни Oracle Database 11g;
- поне един от експертите трябва да има най-малко 2 години опит с
работа и администриране на операционна система SUSE LES;
- поне един от експертите да има опит с работа с мрежови устройства
CISCO;
- поне един от експертите да имат завършено висше образование в
областта на информационните и комуникационните технологии.
За доказване на техническите възможности и квалификация участниците
представят следните документи:
- списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на
настоящата поръчка и изпълнени през последните 3 години;
- списък с данни за техническите лица, вкл. отговарящите за
контрола на качеството: име и фамилия; сертификати;
- копие от валиден сертификат/документ за въведена система за
управление на качеството съгласно серията ISO 9001:2008 с посочения
обхват. Приемат се и сертификати, еквивалентни на посочения,
издадени от органи, установени в други държави-членки, както и
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството;
- документи, удостоверяващи опита, образованието и професионалната
квалификация на членовете на екипа – дипломи за завършено висше
образование, сертификати, професионална автобиография, референции
за участие в изпълнение на подобни услуги;
- писмо, издадено от Oracle, удостоверяващо, че участникът е
партньор на фирмата по партньорската програма Oracle
PartnerNetwork.
Критерий за възлагане
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Прилага се критерий за оценка "икономически най-изгодна оферта" със
следните показатели за оценка:
П1: Концепция за изпълнение на услугата и мерки за управление на
рисковете - с тежест 50%
П2: Ценово предложение - с тежест 50%
Комплексната оценка на офертата представлява сборът на точките,
които тя е получила по посочените по-долу показатели за определяне
на комплексната оценка.
КО = (П1) + (П2)
Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки.
Оценката по показател П1 се получава на база експертна оценка чрез
прилагане на скала за оценяване от членовете на комисията. Те
оценяват предложената от участника концепция за изпълнение на
обществената поръчка, по отношение на фазите на изпълнение,
дейностите във всяка от тях и управление на посочените рискове.
Оценката по показател П2 се получава чрез прилагане на следната
формула:
П2 = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),
където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно
Ценовото предложение на съответния участник,
Цmin е минималната предложена обща цена без ДДС, съгласно Ценовите
предложения на всички участници.
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово
изражение, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници по същия показател за
оценка, Възложителят ще приложи разпоредбата на чл. 70 от ЗОП.
Срок за получаване на офертите
Дата: 10/07/2014 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице или тяхно обединение, като представи следните
документи:
1. Документ за регистрация или единен идентификационен код,
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът
е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за
самоличност, когато участникът е физическо лице. Участниците чуждестранни юридически лица прилагат еквивалентен документ на
съдебен или административен орган от държавата, в която са
установени, а физическото лице - копие от документ за самоличност.
Когато се представя документ за регистрация/за самоличност, който
е съставен на чужд език, същият следва да е и в официален превод.
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето (в оригинал), което
представлява участника, когато офертата не е подписана от
управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му
регистрация.
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3. Документ за създаване на обединение (оригинал или заверено
копие), в който се посочва представляващия, когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице.
4. Техническо предложение (Образец 1).
5. Ценово предложение (Образец 2).
6. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от
участника.
Срокът на валидност на офертата е 60 дни.
Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Пликът да е
надписан с предмета на поръчката, наименованието на участника и
адрес за кореспонденция.
Посочените образци и техническите спецификации за услугата са
достъпни на:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1220268&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=2857&menu_id=12
Съгласно чл. 101е, ал. 2 ЗОП, при сключване на договор определеният
участник представя документи, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1,
б. "а" - "д" ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по
чл. 47, ал. 5 ЗОП.
Възложителят заплаща сумите, дължими по договора, в български
лева, по банков път.
1. първо плащане - в размер на 90% от стойността на договора, след
приемане на работата и двустранно подписване на приемо-предавателен
протокол;
2. второ плащане - 5% от стойността на договора 2 години след
приемане на работата и двустранно подписване на приемо-предавателен
протокол;
3. окончателно плащане - 5% от стойността на договора след изтичане
на срока за гаранционна поддръжка.
Посочените плащания се извършват в срок от 30 дни след представяне
на фактура за извършената дейност.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/07/2014 дд/мм/гггг
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