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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00005

Поделение: ________

Изходящ номер: РД-35 от дата 30/07/2015

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 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
гр. София, ул. Леге № 4 02 9407056

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ана Миткова

E-mail Факс
a.mitkova@aop.bg 02 9407052

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=93,1714282&_dad=portal&_schema=PORTAL

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Целта на обществената поръчка е да се разработят нови формуляри 
в специализирания софтуер на Агенцията по обществени поръчки 
(АОП) за публикуване на обявления в областта на обществените 
поръчки. Тя се провежда във връзка с предстоящото приемане на 
нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и с влизане в 
сила на нов Регламент на Европейската комисия (ЕК)  за 
установяване на стандартните формуляри за публикуването на 
обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011. Специализираният 
софтуер на АОП, засягащ обществените поръчки, обхваща 
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приложението “Редактор на форми” (PFE - Procurement Form 
Editor), информационната система на Регистъра на обществените 
поръчки (РОП) и Портала за обществени поръчки (ПОП). 
Поръчката се финансира със средства по проект „Укрепване 
капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 
сектора на обществените поръчки”, договор № 46/18.01.2013 г., 
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 72260000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Настоящата обществена поръчка включва следните основни дейности: 
1. Дейности по разработване на нови електронни формуляри в 
специализирания софтуер на АОП за образците във връзка с 
предстоящото приемане на нов ЗОП, както и с влизане в сила на 
нов Регламент на ЕК  за установяване на стандартните формуляри 
за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки 
и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 и 
отразяване на всички необходими промени в базата данни на 
Регистъра на обществените поръчки (РОП) и Портала за обществени 
поръчки (ПОП);
2. Дейности по разработване на нови електронни формуляри в 
специализирания софтуер на АОП за образци, утвърдени от 
изпълнителния директор на АОП и отразяване на всички необходими 
промени в базата данни на РОП и ПОП;
3. Дейности по разработване на електронна услуга „Електронен 
подател“ (e-Sender) и сертифициране на АОП за препращане на 
образците за публикуване в Официалния вестник на Европейския 
съюз (ОВ на ЕС) в съответствие с правилата, предоставени от 
Службата за публикации към ОВ на ЕС.
Посочените дейности трябва да бъдат осъществени до 30 ноември 
2015 г.

Прогнозна стойност

(в цифри): 65830    Валута: BGN

Място на извършване

гр. София, ул. "Леге" № 4 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът следва да има опит при изпълнението на дейности с 
предмет, сходен с предмета на поръчката, като в тригодишен 
предходен период, считано от крайния срок за подаване на 
офертите, трябва да има изпълнени минимум 2 (две) услуги, 
включващи изграждане и/или поддържане на Web-базирани 
информационни системи. Участникът трябва да е изпълнявал 
дейности, свързани с използването на всяка от основните 
софтуерни платформи, приложени при разработването на 
специализирания софтуер на АОП (Oracle Portal, PHP, Perl, Java и 
C#). Не се изисква изброените платформи да са използвани 
едновременно в рамките на един и същ договор/услуга.
2. Участникът трябва да e сертифициран партньор на Oracle (част 
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от Oracle PartnerNetwork) на ниво, не по-ниско от Oracle Gold 
Partner, предвид използваната база данни в РОП и ПОП. 
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на 
качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с 
обхват, 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. 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
документът се представя от членовете на обединението, които ще 
извършват дейности в обявения обхват на предмета на поръчката.
4. Участникът следва да разполага с достатъчен брой експерти с 
подходяща квалификация за успешното изпълнение на дейностите в 
рамките на определения срок. Предложеният от участника екип за 
изпълнение на поръчката трябва да включва най-малко 4 (четири) 
технически лица, като поне едно от тях трябва да отговаря за 
контрола на качеството. 
Минималните изисквания по отношение на техническите лица от 
екипа са следните: 
•  всеки от предложените експерти да има минимум две години опит 
в реализирането на услуги, свързани с изграждане и/или 
поддържане на Web-базирани информационни системи; 
• най-малко един от експертите да притежава сертификат Oracle 
Application Server 10g, като нивото е поне Administrator 
Certified Associate;  
• най-малко един от експертите да притежава сертификат за 
администриране на Oracle Database 10g; 
• най-малко един от експертите да притежава сертификат за 
администриране на Oracle Database 11g.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, 
изчислена на база оценка на офертите по показателите „техническа 
оценка“ и „финансова оценка“, като на първо място се класира 
офертата с най-висока комплексна оценка.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база 
получената за всяка оферта комплексна оценка /КОi/. Показателите 
с тяхната относителна тежест за определяне на комплексната 
оценка са:
•Техническа оценка /TOi/ - 60%;
•Финансова оценка  /ФOi/- 40%.
Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява по формулата:
КОi = 0,60* ТОi +0,40*ФОi
КОi е окончателната комплексна оценка на i-тия участник.
КОi се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на общата комплексна оценка КОi е 100 
точки.
Офертата получила най-висока комплексна оценка /КОi/ се класира 
на първо място.
1.Техническа оценка /ТОi/
ТОi представлява оценка на техническото предложение на участника 
за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 
възложителя, заложени в публичната покана и Техническата 
спецификация. Участниците ще се оценяват в зависимост от 
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качествата на предложената методология за изпълнение на 
дейностите по настоящата обществена поръчка и методи за 
управление на качеството, с които ще се гарантира изпълнението 
на обществената поръчка. 
Техническата оценка ТОi е с тежест 60% и максималният брой 
точки, който може да получи участник, е 100 точки.
• 10 точки получава предложението на участник, което отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 
техническото задание. Участникът е повторил изискванията на 
възложителя, посочени в публичната покана и техническото задание 
и/или само декларативно е заявил, че ще ги изпълни.
• 15 точки получава предложението на участник, което отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 
техническото задание. В допълнение е налице 1 от следните 
обстоятелства:
- представен е  първоначален План за приемателно тестване, който 
при необходимост ще бъде допълван и изменян. Първоначалният план 
предоставя подробно начините на организиране и изпълнение на 
тестовете.  Описана е целта на всеки тест и критерият за 
успешното му провеждане;
- участникът е обосновал  методологията за управление на проекта 
и доколко покрива заложените в обхвата на поръчката дейности.
• 20 точки получава предложението на участник, което отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 
техническото задание. В допълнение са налице 2 от следните 
обстоятелства:
-представен е първоначален План за приемателно тестване, който 
при необходимост ще бъде допълван и изменян. Първоначалният план 
предоставя подробно начините на организиране и изпълнение на 
тестовете.  Описана е целта на всеки тест и критерият за 
успешното му провеждане;
-участникът е обосновал методологията за управление на проекта и 
доколко покрива заложените в обхвата на поръчката дейности.
Техническата оценка се изчислява по формулата:
ТОi =  T i/T max * 100
където:
Т max е най-високата техническа оценка за изпълнение на 
поръчката;
Т i е техническа оценка i – тия участник; 
ТОi – окончателната техническа оценка на i-тия участник (в 
точки);
При изчисляване по горепосочената формула ТОi се закръглява до 
втория знак след десетичната запетая.
2.Финансова оценка /ФОi/
Финансовата оценка ФОi е с тежест 40% и максималният брой точки, 
който може да получи участник, е 100 точки.
Финансовата оценка се изчислява по формулата:
ФОi =  Ф min/Ф i * 100
където:
Ф min е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на 
поръчката;
Ф i е предложената цена i – тия участник; 
ФОi – окончателната финансова оценка на i-тия участник (в 
точки);
При изчисляване по горепосочената формула ФОi се закръглява до 
втория знак след десетичната запетая.
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Срок за получаване на офертите

Дата: 10/08/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1. Представяне на 
участника - попълва се Образец № 1, с посочване на единен 
идентификационен код /ЕИК/ по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАT и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция; 2. Оферта за участие 
- попълва се Образец № 2; 3. Техническо предложение  –  попълва 
се Образец № 3; 4. Ценово предложение - попълва се Образец № 4; 
5. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на изпълнените от 
участника услуги с предмет, сходни с предмета на поръчкатата. 
Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП доказателството за извършените 
услуги се представят под формата на удостоверение, издадено от 
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата 
- попълва се Образец № 5; 6. Заверено копие на документ, 
удостоверяващ партньорство на участника с Oracle на ниво, което 
е не по-ниско от Oracle Gold Partner; 7.Заверено копие на 
сертификат за внедрена система за управление на качеството в 
съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 с обхват, отговарящ 
на предмета на поръчката. Когато участникът е обединение, което 
не е юридическо лице, документът се представя от членовете на 
обединението, които ще извършват дейности в обявения обхват на 
предмета на поръчката; 8. Списък на експертите, ангажирани с 
осъществяването на услугата –  попълва се Образец № 6; 
9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 
т.1, б. „а“–„д“ и ал.5 от ЗОП - попълва се Образец № 7; 10. 
Декларация за ангажираност на експертите - попълва се Образец № 
8. 
Документите се представят на български език.Участниците 
представят само една оферта и нямат право да представят варианти 
на офертата.
Валидността на офертата е за срок не по-малък от 30 календарни 
дни, считано от крайния срок за получаването на офертите.
Документите, представени във вид на копие, следва да бъдат 
заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от съответния 
участник.Съдържанието на офертата се представя в запечатан 
непрозрачен плик с посочено наименование на поръчката, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен 
адрес. 
Място за получаване на офертите - Агенция по обществени поръчки, 
гр. София, ул. "Леге" № 4, ет. 1, ст. 5 (деловодство).
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, 
ал. 3 от ЗОП на 11.08.2015 г. от 14:00 часа в сградата на АОП.
При сключването на договор определеният изпълнител е длъжен да 
представи документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 
1, б. "а" - "д".
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 10/08/2015 дд/мм/гггг
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