
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изх. №

до
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,
ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № РД-29 от 10.06.2015г.,
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА № РД-32 от 23.06.2015г.

Относно: Постъпили въпроси на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП по обществена
поръчка с предмет: ..Доставка и внедряване на информационно и комуникационно
оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на
проект № 0109-АОП-1.8. ВО161РО002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията
по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки", финансиран от
оперативна програма ..Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие''

1. В точка 8 на образец 16.1 - Техническо предложение за обособена позиция
1, се посочва:

Представяме прототип на електронна система за управление на
документооборота и работните процеси със следните функционалности:(попълва се, ако
е приюжимо)

Въпрос: В какъв формат и на какъв носител трябва да бъде представен прототипа на
системата - презентация, демонстрация, писмено описан, или друго? На какъв етап от
процедурата трябва да го представим - като част от техническото предложение или в
последствие?

Отговор: Прототипът на електронната система за управление на документооборота
и работните процеси се представя в техническото предложение. В раздел III на
документацията за участие „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ
ДОКУМЕНТИ", т. 2. ..Изисквания към съдържанието на офертата", Възложителят е
посочил: Съдържание на ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката":

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за
изпълнение на поръчката - за обособена позиция № 1 се попълва Образец № 16,1.

2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП относно частите от офертата, които имат
конфиденциален характер - ако е приложимо.

Независимо от формата на прототипа, в техническото предложение трябва да бъдат
изброени функционалностите, които се демонстрират чрез прототипа и подлежат на
оценяване с присъждане на точки. Допускат се следните форми на прототип:

- реално работеща информационна система - тъй като такава система е Wеb
базирана, в този случай в техническото предложение трябва да бъдат посочени
интернет адресът на системата, данни за вход в нея (потребителско име, парола



и/или други данни за автентикация на демонстрационен потребител с подходящи
права) и кратки писмени указания как да бъде проверена съответната
функционалност;

- тестов вариант на информационната система (той трябва да се хоства от самия
участник, а не да изисква инсталация върху оборудване на Възложителя) -
тъй като такава система е Web базирана, в този случай в техническото
предложение трябва да бъдат посочени интернет адресът на тестовия вариант на
системата, данни за вход в него (потребителско име, парола и/или други данни за
автентикация на демонстрационен потребител с подходящи права) и кратки
писмени указания как да бъде проверена съответната функционалност.

Други форми на прототип - презентация, писмено описание, инсталационен
дистрибутив и др.. няма да бъдат взети под внимание и няма да подлежат на оценяване.
Комисията разглежда функционапностите на предоставения прототип и при неясноти
задава въпроси в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 11 от ЗОП.

2. В точка 7 на методиката за оценка на офертите за обособена позиция 1.
както и в точка 9 на Техническо предложение за обособена позиция 1 - образец 16.1, се
посочва:

функционалност „Календар за планиране на работното време". Тази функция не е
описана като изискване в Техническите изисквания за обособена позиция 1.

Въпрос: Какви функции се изискват от системата по отношение на „Календар за
планиране на работното време", неописани в Техническите изисквания, за да покрием
тази функционалност?

Отговор: Тъй като наличието на тази функционалност не е задължително изискване
към електронната система за управление на документооборота и работните процеси,
нейното описание не е включено в техническата спецификация за обособена позиция 1.
Дадена е известна свобода на участниците

да представят своето виждане за календара. Функционалността подразбира следните
основни характеристики:

визуализация на текущия месец от текущата година с възможност за указване на
конкретна дата и придвижване напред и назад във времето както чрез промяна на
месеца, така и чрез промяна на годината;
визуализация на указаната в календара дата като отделен ден (с почасово
представяне на информацията), като ден от седмица и като ден от месец;
възможност за дефиниране на събитие със следните основни характеристики:
описание; вид (лично/служебно); начало и край (с указване на час и минута).
място на събитието; тип на събитието (избор от предварително дефиниран набор
типове), участници (с указване на потребители на системата, регистрирани като
служители);
възможност за преглеждане, редактиране и изтриване на вече създадено събитие;
показване на събитието в календара и при трите начина на представяне на
конкретна дата (ден/седмица/месец);
показване на предупредително съобщение при влизане в системата в деня на
дадено събитие, ако то все още не е отминало;
разпечатване на календара.

Възложителят ще приеме, че функционалността „Календар за планиране на
работното време" е налична, ако притежава поне описаните по-горе характеристики.

Важно е да се отбележи, че и двата въпроса касаят опционални елементи на
техническото предложение. Тяхната липса в предоставеното от участника техническо






