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РАЗДЕЛ I 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 

 Агенцията по обществени поръчки (АОП), на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), провежда открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална 

електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана 

информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“. 

  

 1. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Обществената поръчка е смесена по смисъла на чл. 11 от ЗОП, тъй като включва 

дейности с повече от един обект – доставка и услуга, но се възлага като услуга на 

основание чл. 11, ал. 2 от ЗОП, тъй като прогнозната стойност на услугата е по-висока 

от тази на доставката. 

 

 2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри 

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП), наричана още Системата, която да обхваща всички етапи от 

процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и 

приключване на процедурата, сключване на договор, фактуриране, разплащане и пр., на 

всички видове процедури и способи за възлагане на обществени поръчки, съгласно 

Директивите на ЕС и националното законодателство.  

В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности: 

 разработване на ЦАИС ЕОП на модулен принцип (съгласно Техническата 

спецификация и таблица № 1 по т. 7 по-долу), чрез която трябва да бъдат 

реализирани всички работни процеси на всички видове процедури, 

специфични техники, инструменти и начини за възлагане на обществени 

поръчки, предвидени в ЗОП; 

 доставка на хардуерно и комуникационно оборудване и доставка на базов 

системен софтуер; 

 инсталиране на хардуерно, комуникационно оборудване и базов системен 

софтуер; 

 инсталиране и настройване на Системата върху доставеното хардуерно и 

софтуерно оборудване; 

 тестване на Системата; 

 изграждане и въвеждане в експлоатация на Call Center; 

 обучение на потребители и администратори на Системата; 

 пускане в експлоатация на Системата; 

 гаранционна поддръжка на Системата. 

 

 ЦАИС ЕОП следва да бъде проектирана и изградена в съответствие с 

предварителните условия за допустимост на проекти по Оперативна програма „Добро 

http://archive.eufunds.bg/bg/page/991
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управление“, като част от функционалностите й имат характер на административна 

услуга. 

  

3. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ  
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възложителят 

счита, че разделянето на поръчката на обособени позиции би осуетило едновременното 

и своевременно изпълнение на услугата и доставката, което единствено гарантира 

постигане на целения резултат. 

Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване 

на позиции е да: 

 осигури пълна съвместимост на хардуера и софтуера; 

 Възложителят да разполага с едно лице – Изпълнител, което да отговаря за 

внедряването на цялата Система, респективно да носи отговорност за 

нейната гаранционна поддръжка; 

 оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен 

контрагент за дейностите в пълен обем. 

 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Възложител е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки, 

който упражнява тези правомощия чрез упълномощено длъжностно лице от 

администрацията на АОП на основание чл. 7 от ЗОП.  

 

 5. ВИД ПРОЦЕДУРА  
Открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗОП. 

 

 6. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена, което се 

оценява въз основа на предложена цена и на определени от Възложителя показатели, 

включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка (чл. 70, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

 

 7. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 7.1. Място на изпълнение: Основната продукционна Система ще бъде 

разположена в гр. София, на място, определено от Възложителя. Резервният център за 

данни ще бъде разположен на не повече от 160 км от основния център. Call центърът 

ще бъде разположен в помещение на Възложителя, чието седалище е: гр. София 1000, 

ул. „Леге” № 4, Агенция по обществени поръчки. 

 7.2. Срок на изпълнение: Крайният срок за изпълнение на настоящата поръчка 

се определя на не повече от 48 месеца, считано от датата на сключване на договора, 

вкл. междинни срокове за изпълнение на етап І, етап ІІ (вж. Таблица № 1) и 

гаранционна поддръжка, която следва да приключи  не по-рано от 31.12.2019 г. 

  

http://archive.eufunds.bg/bg/page/991
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Таблица № 1 

№ 

по ред 
Модул Етап 

1 Електронна регистрация (e-Registration) І 

2 Модул за планиране на потребностите (e-Planning) ІІ 

3 Електронно обявяване (e-Notification) І 

4 Електронен подател (e-Sender) І 

5 Електронна документация (e-Access) І 

6 ЕЕДОП (ESPD) І 

7 Профил на купувача (Buyer‘s profile) ІІ 

8 Обмен на информация в хода на процедурата (Information 

exchange) 

І 

9 Електронна оферта (e-Submission) І 

10 Отваряне на оферти и заявления за участие (e-Opening) І 

11 Подбор (e-Qualification) ІІ 

12 Оценяване (e-Evaluation) ІІ 

13 Електронно възлагане и управление на договор (e-Contract) ІІ 

14 Външен контрол, осъществяван от АОП (PPA control) ІІ 

15 Електронна жалба (e-Appeal) ІІ 

16 Провеждане на вътрешен конкурентен избор по Рамково 

споразумение (Mini competition within Framework agreement) 

ІІ 

17 Електронни заявки по договори (e-Ordering) ІІ 

18 Динамична система за покупки (DPS) ІІ 

19 Квалификационна система (Qualification system) ІІ 

20 Електронен търг (e-Auction) ІІ 
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21 Електронен каталог (e-Catalogue) І 

22 Електронен магазин (e-Shop) ІІ 

23 Доклади и статистически отчети (e-Reporting) І 

24 Страница на АОП (PPA site) ІІ 

25 Външни експерти (External Experts) ІІ 

26 Последващ контрол (e-Audit) ІІ 

27 Електронно фактуриране (e-Invoicing) І 

28 Електронно разплащане (e-Payment)  ІІ 

29 Служебен административен модул (Back office) І 

30 Служебен модул за управление на работните процеси 

(Business Process Management) 

І 

31 Служебен модул Генератор на образци/шаблони  

(Form generator) 

І 

32 Служебен модул Интерпретатор на логически условия и формули 

за изчисляване (MLI) 

І 

  

 

 8. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ  

8.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 180 (сто и 

осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите си до сключване на договор. 

 8.2. Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност или 

откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от 

страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

 9. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. ФИНАНСИРАНЕ. ПЛАЩАНЕ 
9.1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5 520 000 (пет милиона, 

петстотин и двадесет хиляди) лева без ДДС. 

 9.2. Оферти на участници, които надхвърлят определения финансов ресурс по 

т. 9.1, ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на 

предварително обявените условия на Възложителя. 

 9.3. Поръчката се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

http://www.aop.bg/ee.php?ln=1
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 9.4. Всички разплащания по договора за обществената поръчка, вкл. 

възможността за предоставяне на аванс ще се извършват в съответствие и по реда, 

посочени в проекта на договор. 

 9.5. Опция: Възложителят си запазва правото да възложи гаранционна 

поддръжка за допълнителен период при цените и условията, посочени в офертата на 

участника и неговото ценово предложение.  

 

 10. РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ И УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА 
Разходите за изготвяне на офертите и за участие в откритата процедура са за 

сметка на участниците. Възложителят не участва в тези разходи, независимо от начина 

на провеждане или изхода на процедурата. 

 

 11. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 
Възложителят публикува документацията за участие на своя профил на купувача 

на интернет на адрес: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1680278&_dad=portal&_schema=PORTAL 

откъдето документацията е достъпна безплатно и неограничено в електронен вид. 

Публикуването на документацията в профила на купувача се извършва в деня на 

публикуването на обявлението в Официален вестник на ЕС.  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1680278&_dad=portal&_schema=PORTAL
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РАЗДЕЛ ІI 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

 1. При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички изисквания на 

Техническaта спецификация, заедно с приложенията към нея, представляващи Част II 

към документацията. 

 2. При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички 

нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към 

предоставяните услуги.  

Информация за изискванията, свързани с данъци и осигуровки, може да бъде 

получена от НАП.  

Информация относно условията за закрила на заетостта и условията на труд 

може да бъде получена от ИА „Главна инспекция по труда“. 
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РАЗДЕЛ III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
 1.1. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, 

при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.  

 1.2. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може 

да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги 

съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник 

трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в 

документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  

 1.3. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 

обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

 1.4. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от 

лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с 

нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие. 

 1.5. В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, което не е юридическо лице:  

 1.5.1. участникът следва да представи оригинал или копие на документ – 

учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на обединението; 

 1.5.2. в случай че от представения документ по т. 1.5.1. не е видна посочената 

по-долу информация, тя се предоставя допълнително: 

 а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната 

поръчка; 

 б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката. 

 1.5.3. Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник, 

които да са видни от документите по т. 1.5.1. и т. 1.5.2., а именно: 

 а) определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за 

целите на обществената поръчка, следва да се извърши с документа по т. 1.5.1. или в 

отделен друг документ, като участникът представя оригинал или нотариално заверено 

копие; 

 б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при 

изпълнение на поръчката. 

 1.5.4. Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че 

обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка. 

 1.6. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде 

оферта и да сключи договор съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен клонът. 

 

 2. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
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Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в т. 2.1., т. 2.2. и 2.4.1. 

 2.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП  

 2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-

долу, възникнало преди или по време на процедурата: 

 а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, 

чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или 

престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна; 

 б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, 

към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 

 в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
1
; 

 г) установено е, че: 

аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 

128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен; 

 е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 2.1.2. Основанията по т. 2.1.1, б. а), и е) се отнасят за лицата, които 

представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни 

органи на участника, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи.  

 Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове 

на управителни и надзорни органи на участника са, както следва; 

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 

                                                           

1
 Чл. 44, ал. 5 ЗОП гласи: „(5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се 

осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните 

консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може 

да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.“ 
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в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – 

лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в 

която клонът е регистриран; 

з) в случаите по б. а) – ж) – и прокуристите, когато има такива; 

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

 Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който 

им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи. 

2.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по 

т. 2.1.1 по-горе основания за отстраняване. 

 2.1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, б. а) по-горе се прилагат до 

изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен 

друг срок, а тези по т. 2.1.1, б. г), предложение първо и б. д) – три години от датата на 

настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, 

е посочен друг срок. 

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. а) се 

попълва в ЕЕДОП както следва: 

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 

присъди за следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК 

и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 

 

В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 

от НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените 

в т. 2.1.1 б. а) при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 



15 

 

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. б) се 

попълва в Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. в) –

 е) се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. 

 

 2.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от 

Възложителя 

 2.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, 

посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата: 

 а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 

по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай 

че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

 б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

 в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

 г) опитал е да: 

аа) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или 

бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.2.2. Основанията по т. 2.2.1, б. г) се отнасят за лицата, които представляват 

участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 

и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. Относно кръга на тези лица вж. Забележка по т. 2.1.2. от 

настоящия раздел. 

 2.2.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или 

юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по 

т. 2.2.1 основания за отстраняване. 

 2.2.4. Основанията за отстраняване по т. 2.2.1, б. б) - г) се прилагат до изтичане 

на три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е 

установено обстоятелството, е посочен друг срок. 

  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.2.1 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. 

 

 2.3. Други основания за отстраняване  

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:  

2.3.1. Участници, които са свързани лица.  

„Свързани лица“ са: 

 а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 
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 б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

 в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

 г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до 

четвърта степен включително. 

 „Контрол“ е налице, когато едно лице: 

 а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 

едно дружество или друго юридическо лице; или 

 б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

 в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

2.3.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

2.3.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация. 

 2.3.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 

 2.3.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП 

или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

 2.3.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

2.3.7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока 

от определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна 

стойност на поръчката. 

 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.3.1 и 2.3.2 

се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

 

2.4. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на 

основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП) 

 2.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 2.1.1 и 

т. 2.2.1 от настоящия раздел, съответният участник има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може 

да докаже съответно, че е: 

 а) погасил задълженията по т. 2.1.1, б. б), включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

 б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
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 в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления 

или нарушения. 

 2.4.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

 по отношение на обстоятелството по б. а) и б) (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП) – 

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който 

да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили 

тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с 

посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в 

процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

 по отношение на обстоятелството по б. в) (чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП) – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

 2.4.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4.1 участник, който с 

влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е 

произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури 

за обществени поръчки или концесии, за срока, определен с присъдата/акта. 

 2.4.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе 

предвид тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 

престъплението/нарушението. Когато приеме, че предприетите от участника мерки са 

достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани 

от процедурата. 

 2.4.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата 

Възложителят ще изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от 

участника мерки за доказване на надеждност и представените за това доказателства, 

ако е приложимо. 

 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност по т. 2.4.1 (чл. 56 ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано 

със съответното обстоятелство. 

 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ 

 С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил 

минималните изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с 

цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.  

 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

  

 3.1. Икономическо и финансово състояние 
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 3.1.1. Участникът трябва да има минимален общ оборот в размер на 7 000 000 

(седем милиона) лева за последните три приключили финансови години (2013 г., 

2014 г. и 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал 

дейността си. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния 

курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.  

 Участникът следва да предостави информация в Част ІV, Раздел Б, т. 1а) от 

ЕЕДОП за годишния си оборот за последните три приключили финансови години 

(2013 г., 2014 г. и 2015 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е 

започнал дейността си.  

 3.1.2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 6 000 000 (шест 

милиона) лв., от които 5 000 000 (пет милиона) лв. оборот от дейности, свързани с 

разработване и внедряване на софтуер, и 1 000 000 (един милион) лв. оборот от 

дейности, свързани с доставка на хардуер за последните три приключили финансови 

години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е 

създаден или е започнал дейността си. За участник – чуждестранно лице оборотът се 

изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на 

подаване на офертата.  

 Участникът следва да предостави информация в Част ІV, Раздел Б, т. 2а) от 

ЕЕДОП за размера на: 

 - оборота, реализиран от дейности, свързани с разработване и внедряване на 

софтуер, за последните три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в 

зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си; 

 - оборота, реализиран от дейности, свързани с доставка на хардуер, за 

последните три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в зависимост 

от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. 

 

 3.2. Технически и професионални способности 

 3.2.1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата 

участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, както следва:  

- най-малко една услуга, включваща разработка и внедряване на уеб базирана 

информационна система, с използване на система за управление на бази данни и 

поддържаща работа с електронни подписи на стойност не по-ниска от 500 000 лв. и  

- най-малко една услуга за изграждане на виртуализирана сървърна 

инфраструктура. 

Двете изисквания могат да се докажат с изпълнението на един или повече 

договори. 

 Участникът следва да предостави информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от 

ЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

 3.2.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, 

съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:xxxx или еквивалентен, с обхват: 

разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни 

системи, което се доказва със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е 

издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг 
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национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната 

област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона 

за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят 

приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 

членки. 

Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал 

възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той 

може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние 

да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

 Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през 

целия срок на изпълнение на договора. 

 Участникът следва да предостави информация за сертификата в Част IV, Раздел 

Г от ЕЕДОП.  

 3.2.3. Участникът трябва да прилага система за управление на сигурността на 

информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:xxxx или еквивалентен, с 

обхват: разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и 

информационни системи, което се доказва със сертификат. Сертификатът трябва да е 

валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната 

серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. 

 Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал 

възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той 

може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за система за 

управление на сигурността на информацията. В тези случаи участникът трябва да е в 

състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

 Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през 

целия срок на изпълнение на договора. 

 Участникът следва да предостави информация за сертификата в част IV, Раздел 

Г от ЕЕДОП. 

3.2.4. Участникът трябва да прилага система за управление на ИТ услуги, 

съответстваща на стандарт БДС EN ISO 20000-1:2012 или еквивалентен. Сертификатът 

трябва да е с обхват предоставяне на услуги по разработване и поддръжка на софтуерни 

продукти, приложения, хардуерна инфраструктура, комуникационни и информационни 

системи за външни клиенти, да е валиден и да е издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 
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акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

 Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал 

възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той 

може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за система за 

управление на ИТ услугите. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да 

докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

 Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през 

целия срок на изпълнение на договора.  

 Участникът следва да предостави информация за сертификата в част IV, Раздел 

Г от ЕЕДОП.  

 3.2.5. Участникът следва да обезпечи извършването на ремонтите на доставеното 

оборудване в оторизирани сервизи, което се доказва с документи, издадени от 

производителите или официални вносители на доставеното оборудване, за наличие на 

оторизиран сервиз.  
 Участникът следва да предостави съответната информация в част IV, Раздел В, 

т. 9 от ЕЕДОП, като посочи конкретните сервизни бази. 

 

3.2.6. Участникът следва да разполага със следните технически лица, включени 

или не в структурата му: 

3.2.6.1. Специалист по хардуер и системен софтуер - 1 бр., за когото е 

налице: 
- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентна образователна степен, придобита в 

чужбина, в области, еквивалентни на посочените; 

- професионален опит – участие в инсталиране и поддръжка на хардуерно 

оборудване и системен софтуер в 1 успешно приключил проект на стойност, не по-

ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ внедряване на информационна система, за 

последните 3 години. 

За успешно приключил проект се счита дейност или набор от дейности, 

резултатът от които е надлежно предаден и/или внедрен в срок и без възражения. 

3.2.6.2. Юристи – 2 бр., за които са налице: 

- висше образование, специалност „Право“, или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина в област, еквивалентна на посочената; 

- професионален опит: минимум 3 години. 

 

В Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП участникът следва да предостави следната 

информация: 

 Име, презиме и фамилия на лицето; 

 Данни за документа за придобито образование - учебно заведение, № и 

дата на дипломата, образователна степен, професионално направление и 

специалност; 

 Професионален опит: 

- за специалиста по хардуер и системен софтуер: данни за 

успешно приключил проект, в който специалистът е участвал - 

наименование на проекта, а когато е приложимо предмет на 

договора, стойност на проекта в лв. без ДДС, 
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контрагент/възложител, начална и крайна дата на 

проект/договор; 

- за юристите: придобит стаж в години. 

 

Възложителят ще подложи на оценка професионалната компетентност на 

ръководителя и ключовите експерти, предвидени за изпълнение на поръчката, предвид 

което изискванията към тях и показателите, по които ще бъдат оценявани, са посочени 

в методиката за оценка. 

 

 4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 
 4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

 4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет. 

 4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в 

Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения.  

 4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. 

 4.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4. 

 4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 4.2 – 4.4.  

 4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за 

доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в 

случай, че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 

 

 5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 5.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация 

се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.  

 5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

 5.3. Възложителят може да изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря 

на условията по т. 5.2. 
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 5.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

  

 6. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 
 6.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя 

съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази 

данни или публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните 

обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

6.2. Когато изискванията по т. 2.1.1, б. а), и е) и т. 2.2.1, б. г) от настоящия раздел 

(вж. Лично състояние на участниците) се отнасят за повече от едно лице, всички лица 

подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните 

данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по т. 2.1.1, б. а), и е) и т. 2.2.1, б. г) се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един 

ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в 

ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект. 

6.3. При поискване от страна на Възложителя участниците са длъжни да 

представят информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (вж т. 2.1.2 от от настоящия раздел), независимо от 

наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заема. 

6.4. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители трябва да представи отделен ЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица. 

6.5. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците доказателства 

във връзка със заявените от тях в ЕЕДОП обстоятелства. Възложителят може да не 

приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато 

то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на 

чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОФИЦИАЛЕН СПИСЪК НА 

ОДОБРЕНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ 
 7.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за 

подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да 

представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански 

субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.  

 7.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с 

плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от 

участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански 

субекти.  
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8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП 

8.1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществена 

поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се 

посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този 

случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай че 

обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за 

настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, 

участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за 

извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка.  

8.2. В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на 

лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка. 
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РАЗДЕЛ IV 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1.1. Критерият за възлагане на поръчката е оптимално съотношение 

качество/цена, което се определя въз основа на предложена цена и на посочени от 

Възложителя показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на 

обществената поръчка (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

 1.2. Сложността на предмета на настоящата поръчка, който изисква високо ниво 

на познания в сферата на информационните технологии, налага оценяване на 

ръководния състав и ключовите експерти на участника, които ще бъдат ангажирани с 

изпълнението на поръчката.  

 

  2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 2.1. Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на 

комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при 

изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката 

по всеки показател. 

 2.2. Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, 

които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че 

участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото 

законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания, се 

отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. 

 2.3. Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на 

база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

 2.4. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с 

предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 

преценени в следния ред: 

 2.4.1. по-ниска предложена цена; 

 2.4.2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ 

ред съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, 

който може да бъде получен за съответния показател). 

 2.5. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие изискванията на т. 2.4.  

 

3. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКA 
 

Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула: 
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КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 

 

където: 

КО – комплексна оценка; 

П1 – П6 – показатели за оценка. 

 

Максималният брой точки, които могат да бъдат присъдени на участник, е 100. 

 

3. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ 

 

П1 – обща предложена цена, с максимален брой точки 60. 

Всеки участник следва да предложи една обща цена, включваща стойността, 

предвидена за изпълнение на всички дейности по настоящата поръчка, вкл. 

разработката на софтуера, доставката и монтажа на хардуерното и комуникационно 

оборудване, въвеждането на Системата в експлоатация, обучението, гаранционната 

поддръжка и всички други необходими разходи за изпълнение на поръчката. 

В ценовото предложение участникът представя разбивка на общата предложена 

цена по модули и дейности. 

 

Показател П1 се определя по следната формула: 

 

П1 = Цмин/Цуч * 60 

където: 

Цмин – най-ниската предложена цена от участник в процедурата; 

Цуч – цената, предложена от съответния участник. 

 

Цените се посочват в лв. без ДДС в цели числа, без посочване на стотинки. 

Формулата се прилага по отношение на ценовото предложение на всеки от 

участниците. 

Получените точки по този показател за оценка се закръгляват до втория знак 

след десетичната запетая. 

 

П2 – Оценка на ръководния състав и персонал, предложени за изпълнение на 

поръчката, с максимален брой точки 15. 

 

П2 = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + E5 + E6 + Е7 + Е8 + Е9 

където: 

Е1 – Е9 са точките, присъждани за всеки от посочените по-долу експерти. 

 

Е1 – Ръководител на екип, за когото са налице следните базови изисквания: 

- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 
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- професионален опит: ръководител на най-малко 1 успешно приключил проект
*2

 

на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ разработка и внедряване 

на уеб базирана информационна система, за последните 3 години; 

- валиден сертификат за успешно издържан изпит за методология за управление 

на проекти. 

 

Присъждани точки за участие като ръководител на проект, който отговаря на 

посочените по-горе предмет и период, и на стойност, както следва: 

от 500 000 – до 700 000 лв. включително – 1 т.; 

над 700 000 – до 1 500 000 лв. включително – 2 т.; 

над 1 500 000 лв. – 3 т. 

 

Е2 – Бизнес аналитик, за когото са налице следните базови изисквания: 

- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- професионален опит: анализ на бизнес процеси в най-малко 1 успешно 

приключил проект
*
 на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ 

разработка и внедряване на уеб базирана информационна система с използване на 

система за управление на бази данни, за последните 3 години. 

Присъждани точки за участие като бизнес аналитик в изпълнение на проект, 

който отговаря на посочените по-горе предмет и период, и на стойност, както следва: 

от 500 000 – до 700 000 лв. включително – 0,5 т.; 

над 700 000 – до 1 500 000 лв. включително – 1,2 т.; 

над 1 500 000 лв. – 2 т. 

 

Е3 - Системен архитект/проектант, за когото са налице следните базови 

изисквания: 

- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- професионален опит: системен архитект/проектант в най-малко 1 успешно 

приключил проект
*
 на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ 

разработка и внедряване на уеб базирана информационна система с използване на 

система за управление на бази данни, за последните 3 години. 

Присъждани точки за участие като системен архитект/проектант в изпълнение 

на проект, който отговаря на посочените по-горе предмет и период, и на стойност, 

както следва: 

от 500 000 – до 700 000 лв. включително – 0,5 т.; 

над 700 000 – до 1 500 000 лв. включително – 1 т.; 

над 1 500 000 лв. – 1,5 т. 

 

Е4 - Софтуерен инженер, за когото са налице следните базови изисквания:  

                                                           

* За успешно приключил проект се счита дейност или набор от дейности, резултатът от които е надлежно 

предаден и/или внедрен в срок и без възражения. 
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- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- професионален опит: софтуерен инженер, участвал най-малко в 1 успешно 

приключил проект
*
 на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ 

разработка и внедряване на уеб базирана информационна система с използване на 

система за управление на бази данни, за последните 3 години; 

- валиден сертификат за успешно издържан изпит за технологията на 

програмиране, предложена от участника за разработване на ЦАИС ЕОП. 

Присъждани точки за участие като софтуерен инженер в изпълнение на проект, 

който отговаря на посочените по-горе предмет и период, и на стойност, както следва: 

от 500 000 – до 700 000 лв. включително – 0,5 т.; 

над 700 000 – до 1 500 000 лв. включително – 1 т.; 

над 1 500 000 лв. – 1,5 т. 

 

Е5 - Администратор на бази данни, за когото са налице следните базови 

изисквания: 

- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- професионален опит: участие като администратор на бази данни най-малко в 1 

проект на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ разработка, 

внедряване и поддържане на информационна система с използване на система за 

управление на бази данни, за последните 3 години; 

- валиден сертификат за успешно издържан изпит за администриране на 

предложената от участника СУБД (вид и версия) на ЦАИС ЕОП.  

Присъждани точки за участие като администратор на бази данни в изпълнение 

на проект, който отговаря на посочените по-горе предмет и период, и на стойност, 

както следва: 

от 500 000 – до 700 000 лв. включително – 0,5 т.; 

над 700 000 – до 1 500 000 лв. включително – 1 т.; 

над 1 500 000 лв. – 1,5 т. 

 

Е6 - Инженер по осигуряване качеството на софтуер, за когото са налице 

следните базови изисквания: 

- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- професионален опит: инженер по осигуряване на качеството на софтуер най-

малко в 1 успешно приключил проект
*
 на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с 

предмет, включващ разработка и внедряване на информационна система с използване 

на система за управление на бази данни, за последните 3 години; 

- валиден сертификат за успешно издържан изпит за осигуряване на качеството 

на софтуер. 
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Присъждани точки за участие като инженер по осигуряване на качеството на 

софтуер в изпълнение на проект, който отговаря на посочените по-горе предмет и 

период, и на стойност, както следва: 

от 500 000 – до 700 000 лв. включително – 0,5 т.; 

над 700 000 – до 1 500 000 лв. включително – 1 т.; 

над 1 500 000 лв. – 1,5 т. 

 

Е7 - Експерт компютърни мрежи, за когото са налице следните базови 

изисквания: 

- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- професионален опит: участие в най-малко 1 успешно приключил проект
*
 на 

стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет внедряване на интегрирани 

информационни и комуникационни системи, за последните 3 години; 

- валиден сертификат за успешно издържан изпит по изграждане и поддържане 

на компютърни мрежи. 

 

Присъждани точки за участие като експерт компютърни мрежи в изпълнение на 

проект, който отговаря на посочените по-горе предмет, период и стойност, както 

следва: 

един проект – 0,5 т.; 

два или три проекта – 1 т.; 

над три проекта – 1,5 т. 

 

Е8 - Експерт по информационна сигурност, за когото са налице следните 

базови изисквания: 

- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 

математика и информатика”, или еквивалентно, придобитo в чужбина, в области, 

еквивалентни на посочените; 

- професионален опит: участие в най-малко 1 успешно приключил проект
*
 на 

стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ разработка и внедряване на 

уеб базирана информационна система, за последните 3 години; 

- валиден сертификат за успешно издържан изпит по информационна сигурност. 

 

Присъждани точки за участие като експерт по информационна сигурност в 

изпълнение на проект, който отговаря на посочените по-горе предмет и период, и на 

стойност, както следва: 

от 500 000 – до 700 000 лв. включително – 0,5 т.; 

над 700 000 – до 1 500 000 лв. включително – 1 т.; 

над 1 500 000 лв. – 1,5 т. 

 

Е9 - Графичен дизайнер, за когото са налице следните базови изисквания: 

- висше образование в някоя от областите „Технически науки”, „Природни 

науки, математика и информатика”, „Изкуства“ (специалност „Графичен и уеб дизайн“ 

или „Графичен дизайн“ или „Визуални изкуства“) или еквивалентно, придобитo в 

чужбина, в области, еквивалентни на посочените; 
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- професионален опит: графичен дизайнер в най-малко 1 успешно приключил 

проект
*
 на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ разработка и 

внедряване на уеб базирана информационна система, за последните 3 години. 

 

Присъждани точки за участие като графичен дизайнер в изпълнение на проект, 

който отговаря на посочените по-горе предмет, период и стойност, както следва: 

един проект – 0,5 т.; 

повече от един проект – 1 т. 

 

При посочване на повече от един успешно приключил проект за даден експерт 

по показателите Е1 – Е6 и Е8, се присъждат точки за проекта с най-висока стойност. 

Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. 

В Предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да представи 

следната информация: 

- данни за експерта; 

- копие на документа за придобито образование; 

- данни за успешно приключили проекти, вкл.: наименование на проекта, а 

когато е приложимо предмет на договора; стойност на проекта в лв. без ДДС, 

контрагент/възложител, начална и крайна дата на проект/договор; 

- копие на валиден сертификат, когато е приложимо; 

- декларация от експерта, че е изпълнявал съответната функция в посочените 

проекти или друг документ, от който е видно в какво се изразява участието му, както и 

че е дал съгласие да бъде включен в екипа (в случай че лицето не е служител на 

участника). 

Всички суми са в лв. без включен ДДС. 

 

П3 – Срок за изпълнение на етап І, считано от датата на сключване на 

договора, с максимален брой точки 4. 

Участник, предложил срок за изпълнение 12 месеца, получава 1 т.; 

Участник, предложил срок за изпълнение 11 месеца, получава 2 т.; 

Участник, предложил срок за изпълнение 10 месеца, получава 3 т.; 

Участник, предложил срок за изпълнение 9 месеца, получава 4 т. 

Срокът по показател П3 се представя в месеци чрез посочване на цяло число. 

Възложителят допуска предлагане на стойност между 9 (девет) и 12 (дванадесет) 

месеца. 

 

П4 – Предложение за допълнителни обучения за крайните потребители на 

Системата, с максимален брой точки 2.  

 

 Всеки участник може да предложи 2, 4, 6 или 8 допълнителни обучения. 

Всяко обучение следва да е: 

 с минимална продължителност на обучителна сесия – 1 ден; 

 за най-малко 100 лица; 

 обезпечено със зала, вкл. интернет свързаност, помощни материали, 

презентационна и демонстрационна техника, лектори и две кафе паузи. 
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Обученията ще бъдат извършвани по програма, одобрена от Възложителя, с 

обучителна насоченост към крайни потребители на Системата, и да включва 

демонстрация на нейните функционалности. 

 

Присъждани точки: 

- за 2 допълнителни обучения – 0,5 т.; 

- за 4 допълнителни обучения – 1 т.; 

- за 6 допълнителни обучения – 1,5 т.; 

- за 8 допълнителни обучения – 2 т. 

 

П5 – Наличен допълнителен ефективен капацитет за данни за всеки дисков 

масив, с максимален брой точки 1. 

 

Присъждани точки за наличен допълнителен ефективен капацитет за данни за 

всеки дисков масив: 

- от 1 до 20 ТВ вкл. – 0,1 т.; 

- над 20 – до 40 ТВ вкл. – 0,5 т.; 

- над 40 ТВ – 1 т. 

 

П6 – Предварителна концепция, с максимален брой точки 18. 

 

Участниците следва да предоставят Предварителна концепция в съответствие с 

посоченото в т. 3.4.1 от Техническата спецификация съдържание, както следва: 

Елемент 1: описание и схема на софтуерната, хардуерната и мрежовата 

архитектура на ЦАИС ЕОП, вкл. конкретна и подробна информация за броя, видовете, 

функциите и параметрите на устройствата, вкл. виртуалните сървъри, използвани в 

различните подсистеми, в съответствие с предложеното от участника хардуерно и 

софтуерно оборудване и изискванията в т. 3.4.5 на Техническата спецификация; 

Елемент 2: средствата, мерките и подходите, които ще бъдат използвани от 

Изпълнителя за гарантиране на изискванията по отношение на мрежовата и 

информационната сигурност и надеждността на Системата, вкл. специфичните 

изисквания за конфиденциалност на разработваните и съхраняваните оферти, 

механизъм за минимизиране на рисковете по отношение на информационната 

сигурност, произтичащи от факта, че софтуерният разработчик ще познава алгоритъма 

на кодиране на HASH ключа, начините, периодичността и обхвата на архивиране на 

Системата и др.; 

Елемент 3: представяне на функционалните характеристики на служебни модули 

на Системата и модул „Електронна регистрация“, вкл. начините за използване на 

квалифицирани електронни подписи; 

Елемент 4: детайли относно реализацията на обученията за администратори, 

служители на АОП и крайни потребители на Системата; 

Елемент 5: организация на доставката на базово системно софтуерно 

осигуряване, хардуерно и комуникационно оборудване; организация на тяхното 

инсталиране, първоначално настройване и проверка на параметрите. 

В концепцията си участниците могат да включат други аспекти, гарантиращи 

пълнота на представянето на ЦАИС ЕОП, които Възложителят ще вземе под внимание 

в съответствие с методиката за оценка. 
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Присъждани точки в резултат на експертната оценка на Предварителната концепция: 

Таблица № 2 

Брой 

присъждани 

точки 

Качествено ниво на изпълнението, установено въз основа на оценка 

на Предварителната концепция 

1 Представената Предварителна концепция формално отговаря на 

изискванията на Възложителя, като включва изброените по-горе 

елементи. Посочените в описаната архитектура брой и тип устройства 

отговарят на хардуера, предложен от участника предложението за 

изпълнение на поръчката. Формално е заявено, че ще бъдат взети мерки 

по отношение на сигурността, но същите не са описани или са описани 

по начин, който не дава възможност да се оцени тяхната ефективност. 

Информацията, включена в документа, повтаря изискванията, посочени 

в Техническата спецификация, но не се установява в достатъчна степен 

личен принос за посочените теми. От представената концепция не може 

да се изведе цялостно обосновано заключение за степента на качеството, 

над базовите изисквания, по отношение на бъдещото изпълнение. 

6 Предоставено е детайлно описание на всички аспекти на архитектурата 

на ЦАИС ЕОП (софтуерна, хардуерна, мрежова), от което е видно кои са 

нейните компоненти и в каква взаимовръзка са, посочени са мотивите за 

избора на предложената архитектура, обяснена е логиката на всяка от 

връзките и необходимостта от изграждането й. Посочените в описаната 

архитектура брой и тип устройства, вкл. виртуални (ако е приложимо), 

отговарят на хардуера, предложен от участника в техническото 

предложение. Посочени са предимствата на така разработената 

архитектура, вкл. но не само от гледна точка на производителност и 

ефективност на ЦАИС ЕОП. Налице е обосновка на избраната 

архитектура от гледна точка на съвместимостта на ЦАИС ЕОП с ДХЧО. 

5 Представен е анализ на отговора на рисковете, вкл. но не само на 

рисковете, свързани със сигурността и надеждността на системата - 

неправомерен достъп, уязвимост към зловреден код, фалшиви 

регистрации, загуба или манипулиране на данни, нарушаване на 

конфиденциалността на чувствителни данни (данни за достъп, оферти, 

лични данни на потребители, информация, представляваща търговска 

тайна), недостиг на дисково пространство/оперативна памет, 

претоварване на Системата, осигуряване на резервираност на 

оборудването в продукционната подсистема и др. 

За всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например 

чрез софтуерни/хардуерни решения или контролни дейности), като е 

посочено как чрез него се повлиява вероятността и влиянието за 

сбъдване на всеки от рисковете. 

4 За посочените по-долу служебни модули е представено детайлно 

описание на функционалностите, начина на реализация и приложимост; 

възможност и начини служителите на АОП да дефинират работни 
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процеси, алгоритми, образци, документи, справки, номенклатури и др: 

- Служебен модул за управление на работните процеси (т.3.3.30 от 

Техническата спецификация); 

- Служебен модул Генератор на образци/шаблони (т.3.3.31 от 

Техническата спецификация); 

- Служебен модул Интерпретатор на логически условия и формули 

за изчисляване (т.3.3.32 от Техническата спецификация). 

Предоставени са детайли за модула „Електронна регистрация“ по 

отношение на механизма за разпознаване на електронни подписи и 

проверка на тяхната валидност, вкл. процедура за действие при 

невъзможност за автоматично разпознаване и валидиране на 

електронните подписи. 

Независимо от горното в тази част са представени начините за 

подписване с квалифициран електронен подпис (с използване и без 

използване на уеб браузър), които ще са валидни по отношение на 

всички функционалности, изискващи подписване с електронен подпис. 

1 Представен е план за осъществяване на обученията, от който е видно 

каква е кадровата обезпеченост на Изпълнителя (лектори), времеви 

план, и типови програми за обучение, вкл. с посочване на 

продължителността на всяко обучение. Дадени са подробности за 

предвидените обучителни материали и начина на представяне на 

материала. 

1 Представен е времеви график, от който е видно как са разпределени 

доставките във времето и в съответствие с разработването и тестването 

на модулите. Времевият план е разработен така, че се гарантира 

оптимално използване на гаранционните срокове на производителите, с 

минимален престой на оборудването без да бъде използвано. Допуска се 

максимална продължителност на престой без изполване 2 месеца. 

 

Присъждането на точки ще се извърши по следния начин: 

1 точка получава предложение, съдържащо се в Предварителната концепция, което 

отговаря на базовите изисквания на Възложителя. В случай, че предложението не 

отговаря на изискванията на Възложителя, офертата не се допуска до оценка, а 

участникът се отстранява. 

За всеки от елементите на Предварителната концепция, посочени по-горе, за който 

може да се изведе заключение, че е разработен в съответствие с посочените от 

Възложителя очаквания, съдържащи се в Таблица № 2, допълнително се присъждат 

посоченият за него брой точки. В случай че за някои от елементите по-горе не може да 

се изведе цялостно заключение, че е разработен в съответствие с посочените от 

Възложителя очаквания, за него не се присъждат точки. 
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РАЗДЕЛ V 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
 1.1. При изготвяне на документите всеки участник трябва да се придържа точно 

към обявените от Възложителя условия. 

 1.2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в обявлението и тази документация. 

 1.3. Всички документи за участие в процедурата се предоставят на хартиен 

носител, като към предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение 

се прилагат и  копия в електронен вид. В случай на несъответствие между текстовете на 

хартиения носител и електронното копие, за водещ се приема хартиеният вид на 

документа. 

 1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

Офертата трябва да е попълнена без механични или други поправки по нея. Документи 

с поправки не се разглеждат. 

 1.5. Не се допуска предлагането на варианти в офертата. 

 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

 1.7. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение. 

 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата 

процедура (вж. т. 2.3.1. от раздел III). 

 1.9. Прогнозната стойност на поръчката е максимално допустима и оферти над 

посочената прогнозна стойност ще бъдат отстранявани от процедурата. 

1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилага 

редът по чл. 102 във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

 

2. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

 Всеки участник трябва да представи: 

 2.1. Опис на представените документи – съгласно Образец № 1; 

 2.2. ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 

Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, 

което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – съгласно Образец № 2; 

 2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

 2.4. Документите за участници-обединения по т. 1.5.1. и 1.5.2. от Раздел III на 

настоящата документация; 

 2.5. „Техническо предложение“, съдържащо: 

 а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е 

законният представител на участника, с нотариална заверка на подписа на 

упълномощителя, в оригинал или нотариално заверен препис; 
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 б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя - съгласно Образец № 3, придружено с 

копие в електронен вид; 

 в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

съгласно Образец № 4; 

 г) декларация за срока на валидност на офертата - съгласно Образец № 5; 

 д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – съгласно 

Образец № 6; 

 2.6. „Ценово предложение“, съгласно Образец № 7. Ценово предложение се 

поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и наименованието на участника. 

 Забележка: Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е 

посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е 

начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” 

елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ 

3.1. Всички документи, представени във вид на ксерокопия трябва да бъдат заверени 

„Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на представляващия участника. Документи, 

които се изисква да бъдат представени в оригинал, не се представят като копия. 

3.2. Документите по т. 2.1. и т. 2.4. – 2.6. се подписват само от лица с представителна 

власт, посочени в документа, удостоверяващ актуалното правно състояние на участника, 

или от упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи 

нотариално заверено пълномощно, съдържащо изрично изявление, че упълномощеното 

лице има право да подписва документи, включително офертата, и да представлява 

участника в процедурата. 

3.3. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне. 

3.4. Всички документи, свързани с участието в процедурата, следва да бъдат на 

български език. Ако са приложени документи на чужд език, те следва да са придружени с 

превод на български език. 

3.5. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции. 

 

4. ПОДАВАНЕ 

Документите, свързани с участието в процедурата и систематизирани съобразно 

посочените по-горе изисквания, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху 

която се посочват: 

 наименованието на участника; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката, 

както следва: 

 

Агенция по обществени поръчки 

гр. София,   

ул. „Леге“ № 4 
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О Ф Е Р Т А 

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

„………………………………...........................................................................................….” 

Оферта от: .................................................................................................................. 

/наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

 

 

5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА 

5.1. Документите за участие в процедурата се представят от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка, или чрез друга куриерска услуга на адрес:  

Агенция по обществени поръчки, гр. София , ул. „Леге“ № 4. 

5.2. Срокът за получаване на оферти е посочен в обявлението. 

5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на 

документите за участие в процедурата от Възложителя. Ако участникът изпраща 

документите си по поща или с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез 

куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 

документите така, че да обезпечи тяхното получаване на посочения от Възложителя 

адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или 

загубване на документите е за сметка на участника. Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането им на адреса и в срока, определен от него. Участникът не 

може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, 

получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни. 

5.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли подадените документи. Допълнението и промяната 

трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната 

оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта“ (с 

входящ номер). 

 

6. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТИ 

Възложителят може или е длъжен да удължи срока за подаване на оферти при 

наличие на основание за това съгласно чл. 100, ал. 7 - 9, 11 и 12 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от 

ППЗОП. 

 

7. ПРИЕМАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ 

7.1. За получените оферти при Възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: 
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 подател на офертата; 

 номер, дата и час на получаване; 

 причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

7.2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват входящият 

номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

7.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или в 

прозрачна опаковка. Тези оферти се връщат незабавно на участниците, като 

обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

7.4. Когато към 17:30 часа на датата, определена като краен срок за получаване на 

оферти пред деловодството на АОП все още има чакащи лица, те се включват в списък, 

който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите 

на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти 

от лица, които не са включени в списъка.   
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РАЗДЕЛ VI 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
1.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване 

1.2. Офертите се отварят в часа и на датата, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка в сградата на Агенцията по обществени поръчки. При промяна 

на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. 

1.3. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

1.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен 

от комисията присъствен лист, удостоверяващ тяхното присъствие. 

 2. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

2.1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

2.2. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

2.3. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. С това публичната част от заседанието на комисията приключва и 

комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

 3. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА СЛЕД ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 3.1. Комисията разглежда документите по т. 2.2. - 2.4. от Раздел V за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и съставя 

протокол. 

 3.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията 

към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по 

т. 3.1. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила 

на купувача. 

 3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

 3.4. Възможността по т. 3.3. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 

когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията 

на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

 3.5. Когато промените по т. 3.3. се отнасят до обстоятелства, различни от 

посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може 

да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

кандидата или участника. 
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 3.6. След изтичането на срока по т. 3.3. комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 3.7. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 3.8. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за 

които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. 

 3.9. Комисията разглежда техническите предложения на допуснатите участници 

и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия. 

Одобрените предложения се оценяват съобразно съответните показатели в методиката 

за оценка. 

 

 4. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 

4.1. Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявява 

чрез съобщение в профила на купувача на АОП не по-късно от два работни дни преди 

датата на отваряне.  

4.2. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.1. Комисията обявява 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите 

предложения и ги оповестява. 

4.3. Комисията не отваря ценовото предложение на участник, чието техническо 

предложение не отговаря на предварително обявените условия. 

 

 5. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 5.1. Комисията прилага методиката за оценка към офертите, които са допуснати 

до класиране и определя техните комплексни оценки. 

5.2. Комисията класира участниците въз основа на получените комплексни оценки, в 

съответствие с т 2.3. - 2.5. на раздел IV от настоящата документация. 

РАЗДЕЛ VII 

ГАРАНЦИИ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 1. ГАРАНЦИИ  
 1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) на сто от 

стойността на договора без ДДС. Десет на сто от сумата на гаранцията обезпечава 

периода на гаранционна поддръжка на Системата. 

 1.2. Гаранцията се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под 

формата на: 

 1.2.1. парична сума, внесена по сметката на Възложителя, или  

 1.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза 

на Възложителя от банка, лицензирана от Българската народна банка или банка, 

кореспондираща с банка на Възложителя, или 

 1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя.  
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  1.3. В случай че гаранцията е под формата на парична сума, Изпълнителят 

представя доказателство, че сумата е внесена по сметката на Възложителя: 

  IBAN BG21 BNBG 9661 3100 1056 01 

  BIC код на БНБ: BNBG BGSD – в лева 

  Българска народна банка 

  1.4. Гаранцията за изпълнение под формата на банкова трябва да съдържа 

изявление на банката издател, че ще плати в срок до 5 работни дни на АОП сумата на 

дължимото плащане или на частта от него, заявена от АОП с писмено искане (вж. 

примерна банкова гаранция, Образец № 8). 

 1.5. В случай че гаранцията бъде представена под формата на застраховка, тя 

следва да съдържа всички условия в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предвидени в 

настоящия раздел относно банковата гаранция. 

1.6. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

1.7. Гаранцията по т. 1.2.1. или 1.2.2. може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 

 1.8. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

1.9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за 

изпълнение са уредени в проекта на договор. 

1.10. Участникът, избран за изпълнител, има право да поиска авансово плащане 

по ред и условия, посочени в проекта на договор.  

 

 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 След влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, Възложителят 

отправя покана до участника, определен за изпълнител, за уговаряне на датата за 

сключване на договора.  

2.1. Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител да: 

2.1.1. изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 

както и съответствието с поставените критерии за подбор, както следва:  

 а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП (вж. т. 2.1.1, б. а) от раздел III) - 

свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (вж. т. 2.1.1, б. б) от раздел III) 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището 

на Възложителя и на участника; 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП (вж. т. 2.1.1, б. д) от раздел III) 

- удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". 

Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка; 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (вж. т. 2.2.1, б. а) от раздел III) - 

удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията; 
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 д) заверени копия на годишните си финансови отчети, когато публикуването им 

се изисква, за последните три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) 

и справка за реализирания специализиран оборот с данни за контрагентите, чрез които 

е реализиран, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал 

дейността си. В случай, че годишните финансови отчети или техни съставни части (от 

които да е виден общият оборот) са налични в електронен формат и са публикувани в 

публичен регистър в Република България, и участникът е посочил информация за 

органа, който поддържа този регистър, Възложителят не изисква тяхното представяне 

под формата на заверени копия; 

е) доказателства за изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата - под формата на удостоверения, издадени от получателя на услугата и/или 

списък с посочване на публичните регистри, в които е публикувана информация за 

изпълнените дейности; 

ж) валидни сертификати, посочени в 3.2.2., 3.2.3 и 3.2.4. от раздел ІІІ на 

настоящата документация; 

з) документ, от който е видно че сервизът, в който ще се извършва 

гаранционната поддръжка е оторизиран за целия срок на договора от производителя 

или официалния вносител на доставеното оборудване; 

и) списък на техническите лица, включени или не в структурата на участника. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

2.1.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

2.1.3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на 

обявената поръчка.  

 2.2. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ по т. 2.1., б. а-г), издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в 

съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако 

такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната 

държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава 

2.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

2.3.1. откаже да сключи договор. За отказ от сключване на договор се приема и 

неявяването на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно; 

2.3.2. не изпълни някое от условията по т. 2.1., или 

2.3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

2.4. В случаите по т. 2.3. Възложителят прекратява процедурата или изменя 

влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение 

определя втория класиран участник, ако има такъв, за изпълнител.  

2.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа 

на които последният е определен за изпълнител на поръчката. 
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2.6. Неразделна част от договора е техническата спецификация и приложенията 

към нея. 
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РАЗДЕЛ VIII 

РАЗЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА.  

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 1. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА 
 1.1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, 

обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на 

срока за получаване на офертите. 

 1.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на 

искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията 

не се посочва лицето, направило запитването. 

 1.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 

срока по ал. 1. 

 1.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

 

 2. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 
 2.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по 

реда, определен в ЗОП, ППЗОП и в тази документация, между заинтересовано лице, 

участник или техни представители и: 

 а) органите и служителите на Възложителя, свързани с провеждането на 

процедурата; 

 б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие, ако е приложимо. 

 2.2. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция, участниците са 

длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя. 

 2.3. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване 

за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от 

отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията. 
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РАЗДЕЛ IХ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

 1. ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЖАЛВАНЕ АКТОВЕ 
 Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата 

законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване 

подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства 

достъпът или участието на лица в процедурата. 

 

 2. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА 
 2.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до 

Възложителя, чието решение се обжалва. 

 2.2. Производството по обжалване решенията на Възложитея, негови действия и 

бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП. 

 

 3. СРОКОВЕ 
 При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците 

следва да съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП. 

 

 4. ПРИОРИТЕТ НА ДОКУМЕНТИ 
 При разминаване в записите на отделните документи за валидни да се считат 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

 Обявление за обществената поръчка; 

 Техническата спецификация и приложенията към нея; 

 Указания за подготовка на офертата; 

 Проект на договор. 

 

Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички 

въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет 

имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

 

 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И 

ОСИГУРОВКИ, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД 
 Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 

сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 

следва: 

 5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 
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Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; 

Интернет адрес: www.nap.bg 

  

 5.2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 

труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица № 2  

Телефон: 02 8119 443 

 

6. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
За неуредените въпроси в настоящата документация ще се прилагат разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. 

 

  

http://www.nap.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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ЧАСТ II – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ЧАСТ III – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

 

ЧАСТ IV – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 

1. ОБРАЗЕЦ № 1 - ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

2. ОБРАЗЕЦ № 2 - ЕЕДОП  

3. ОБРАЗЕЦ № 3 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4. ОБРАЗЕЦ № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

5. OБРАЗЕЦ № 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА 

ОФЕРТАТА 

6. ОБРАЗЕЦ № 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

СА СПАЗЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И 

ОСИГУРОВКИ, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА 

ТРУД 

7. ОБРАЗЕЦ № 7 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

8. ОБРАЗЕЦ № 8 - ПРИМЕРНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Проект! 

ДОГОВОР 

 

 Днес, ………….………2016 г. в гр. София, между: 

 

 АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП), бенефициент по 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, п.к. 1000, ул. “Леге” № 4, ЕИК 131236380, представлявана от Иво Кацаров – 

главен секретар, упълномощен със Заповед № РД-39/21.04.2016 г. на изпълнителния 

директор на АОП и Юлия Тодорова - главен счетоводител, наричана по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

 

и  

 

 ............................................................................................................................................, 

с ЕИК ................................, със седалище: гр. ..................... и адрес за кореспонденция: гр 

........................., ул. ................................................................................, представлявано от 

....................................................................................................... л.к. ......................................., 

изд. на .................... от ..................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от 

друга страна, 

 

 на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 

връзка с Решение № ……..……..2016 г. на главния секретар на АОП за определяне на 

изпълнител по обществената поръчка с предмет: „Разработване, внедряване и 

поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: 

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“,  

се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да изпълни услугата по разработване, внедряване и поддръжка на 

единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС 

ЕОП), наричана по-нататък „Системата“. Видовете дейности, попадащи в обхвата на 

услугата, както и етапите и фазите на изпълнение на настоящия договор за обществена 

поръчка са посочени в чл. 2 от настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугата при условията, 

описани в настоящия договор. Дейностите по ал. 1 ще бъдат осъществени в 

съответствие с:  

1. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията към нея - 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор; 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2; 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3. 
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II. ЕТАПИ, ФАЗИ И ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Изпълнението на услугата, предмет на договора, протича на следните 

етапи: 

1. Етап І: разработване и внедряване на базовата функционалност на ЦАИС ЕОП, 

по модули, подробно изброени и описани в Техническата спецификация - в срок до ...... 

(...........................) месеца след сключване на настоящия договор; 

2. Етап ІІ: разработване и внедряване на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП, 

по модули, подробно изброени и описани в Техническата спецификация – най-късно до 

36 (тридесет и шест месеца) след сключване на настоящия договор. 

(2) В предмета на настоящия договор е включена гаранционна поддръжка на 

ЦАИС ЕОП, съгласно чл. 9 от настоящия договор, за период една година от въвеждане 

в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП, но не по-рано от 

31.12.2019 г. 

(3) Етап І включва следните фази: 

1. Фаза на проучване, с продължителност не повече от 30 дни от датата на 

сключване на договора. 

Фазата на проучване включва следните основни видове дейности: 

а) запознаване с приложимата нормативна уредба за изпълнение предмета на 

настоящия договор; 

б) документално обезпечаване на изпълнението на Етап І, чрез изготвяне на:  

аа) Общ план график за изпълнение на дейностите по договора; 

бб) Подробен план-график за изпълнение дейностите от Етап І, включващ Линеен 

план на дейностите и приложение „Детайлен анализ и дизайн на ЦАИС ЕОП“.  

Детайлният анализ и дизайн на ЦАИС ЕОП съдържа: представяне на 

архитектурата на Системата (хардуерна, софтуерна и мрежова), описание на 

първоначалната структура на базата данни, графичния потребителски интерфейс, пълно 

описание на бизнес процесите при различните видове процедури и специфичните 

техники и инструменти за възлагане на обществени поръчки, сценариите за тестване и 

др., в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

При изработването на общия план график за изпълнение на дейностите се допуска 

преформулиране и оптимизиране на функционалностите на ЦАИС ЕОП без това да 

засяга общия им обем и предвидените срокове за изпълнение на Етапите по договора. 

Допуска се модули или функционалности, предвидени за разработване на Етап ІІ да 

бъдат включени в Етап І. 

2. Фаза на изпълнение, с продължителност съгласно подробния план-график за 

изпълнение дейностите от Етап І, която включва осъществяване, в последователност и 

срокове, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в подробния план-график, на следните 

видове основни дейности: 
а) разработване на модулите на ЦАИС ЕОП, представляващи базовата 

функционалност на Системата; 

б) доставка на хардуерно и комуникационно оборудване и доставка на базов 

системен софтуер; 

в) инсталиране на хардуерното и комуникационното оборудване, и на базовия 

системен софтуер; 

г) инсталиране и настройване на модулите по б. а) върху доставеното оборудване; 

д) тестване, в т.ч. проверка на параметрите на доставения хардуер и базовия 

системен софтуер за трите подсистеми - продукционна, резервна и тестова, първичен и 
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вторичен тест на ЦАИС ЕОП, тест за натоварване и надежност на ЦАИС ЕОП и други 

допълнителни тестове, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

е) съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за регистриране на ЦАИС ЕОП в регистъра 

на електронните административни услуги, в съответствие с чл. 61 от Закона за 

администрацията, както и съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за придобиването на 

документи, удостоверяващи съответствието на Системата с изискванията към 

електронните административни услуги; 

ж) извършване на всички необходими действия за осигуряване и удостоверяване 

на съответствието на ЦАИС ЕОП с изискванията по отношение на оперативна 

съвместимост и мрежова и информационна сигурност, регламентирани в ЗЕУ и 

наредбата по чл. 43, ал. 2 ЗЕУ, както и оказване на съдействие на Възложителя за 

придобиването на съответните документи; 

з) извършване на необходимите дейности за осигуряване и удостоверяване на 

съответствието на ЦАИС ЕОП с изискванията към електронните административни 

услуги, регламентирани в чл. 58а ЗЕУ; 

и) извършване на необходимите дейности за сертифицирането на ЦАИС ЕОП 

като доставчик на услугата “Електронен подател“ в съответствие с правилата и 

процедурите на Службата за публикации на ОВ на ЕС. В случай, че по време на 

изпълнение на договора се променят изискванията на ОВ на ЕС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да ги отрази в Системата. При въвеждане на нова XML схема, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да обнови модула в съответствие с нея и да извърши необходимите 

дейности по сертифицирането на Системата. 

к) изграждане и въвеждане в експлоатация на Call center; 

л) пускане в експлоатация на базовата функционалност на ЦАИС ЕОП за всички 

потребители. 

 3. Фаза на приемане: приемането на всяка от дейностите от Етап І ще се 

извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от готовността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултатите от съответната дейност. Редът за приемане 

на дейностите е посочен в чл. 10 от договора. При предаване изпълнението на Етап І 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и следните документи в 

електронен вид, позволяващ редактиране: 

а) Ръководство за системния администратор; 

б) Процедура за поддръжка и профилактика; 

в) Детайлно описание, заедно с диаграми и схеми на конфигурацията на 

внедрената Система, структурата на базата данни, описание на сорс кодовете на 

Системата, сорс кодовете, включително след всяка промяна в Системата; 

г) Ръководство за крайните потребители. 

(4) Етап ІІ включва следните фази по изпълнение на договора: 

1. Фаза на проучване, която включва документално обезпечаване на 

изпълнението на Етап ІІ, чрез изготвяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Подробен план-

график на изпълнение дейностите от Етап ІІ. 

2. Фаза на изпълнение, с продължителност, съгласно подробния план-график за 

изпълнение дейностите от Етап ІІ, която включва осъществяване, в последователност и 

срокове, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в подробния план-график, на следните 

видове основни дейности: 
а) разработване на модулите на Системата, осигуряващи пълната функционалност 

на ЦАИС ЕОП, съгласно Техническата спецификация; 

б) инсталиране и настройване на модулите по б. а) върху оборудването; 

в) тестване, в т.ч. първичен и вторичен тест, тест за натоварване и надежност и 

други допълнителни тестове, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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г) пускане в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП за всички 

потребители. 

д) осигуряване на гаранционна поддръжка на ЦАИС ЕОП в съответствие с 

изискванията на чл. 9 от договора. 

 3. Фаза на приемане: приемането на всяка от дейностите от Етап ІІ ще се 

извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от готовността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

изпълни, съответно документално да оформи и предаде резултатите от съответната 

дейност. Редът за приемане на дейностите е посочен в чл. 10 от настоящия договор. 

При предаване изпълнението на Етап ІІ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и документи по чл. 2, ал. 3, т. 3 допълнени и актуализирани 

съобразно развитието на ЦАИС ЕОП. 

(5) В случай на необходимост от промяна в срока за изпълнение на дейност/и по 

предмета настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение актуална версия на съответния план-график. 

Чл. 3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе обучения по брой, вид и 

продължителност съгласно предложението от офертата, но не с по-малък брой, вид и 

продължителност от посочените в техническата спецификация за: 

1. администратори; 

2. служители на АОП; 

3. крайни потребители на Системата. 

(2) За обученията по ал.1, т. 1 и т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява всяко конкретно 

обучение в 15 (петнадесет) дневен срок преди датата на провеждането му чрез писмо, 

включително и по e-mail, като в заявката се посочва броят на лицата, които ще бъдат 

включени в обучението и мястото на провеждане. 

(3) За обученията по ал.1, т. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури зали в гр. 

София с минимален капацитет 100 души и техническа обезпеченост, вкл. интернет 

свързаност, лектори, минимум 2 кафе паузи и да изпрати покани до участниците по 

списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Един месец преди планирано обучение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за планираната дата и 

проект на обучителната програма. В 7-дневен срок от получаване на информацията 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на крайните потребители, 

които да бъдат поканени за участие в обучението и утвърдената програма.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури обучителни и помощни 

материали за всички лица, включени в съответното обучение. 

(5) В срок 3 работни дни от приключване на съответното мероприятие 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект на приемо-предавателен 

протокол, придружен с документи, които включват покани до участниците и 

потвърждения за участие, формулярите за оценка на мероприятието, снимков материал: 

до 10 снимки в цифров вид и на хартия, които отразяват моменти от проведените 

обучения - залата с участниците, както и изпълнението на мерките за информираност и 

публичност.  

 

ІІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. Мястото на изпълнение на дейностите по договора: 

1. продукционната подсистема на ЦАИС ЕОП ще бъде разположена в гр. София, 

на адрес, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. резервният център за данни на ЦАИС ЕОП ще бъде разположен на място до 

160 км от основния център, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. Call центърът ще бъде изграден в гр. София в помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер на ………….…….. 

(……………….) лв. без ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение № 3, и включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на всички етапи, фази и дейности по предмета на договора по чл. 2, 

включително, но не само: разходи за поддръжка и подновяването на сървърните 

цифрови сертификати по време на гаранционната поддръжка, разходи за промени във 

функционалностите на ЦАИС ЕОП, продиктувани от промени в нормативната уредба, 

разходи за разрешаването на проблеми, свързани с попадането на пощенския сървър на 

ЦАИС ЕОП в т. нар. „черни списъци“, разходи за осигуряване на лицензи за реализация 

и експлоатация на ЦАИС ЕОП за срока на договора, в т.ч. и през периода на 

гаранционна поддръжка, и др. разходи, упоменати в Техническа спецификация, както и 

разходи по съпътстващи работи, неупоменати в Техническата спецификация, 

включително, но не само: транспортни разходи, разходи за мита и такси, опаковки, 

монтаж и др. 

(2) Общата цена за изпълнението на договора включва: 

1. Цена за изпълнение на дейностите по Етап І - в размер на ………….…….. 

(……………….) лв. без ДДС; 

2. Цена за изпълнение на дейностите по Етап ІІ - в размер на ………….…….. 

(……………….) лв. без ДДС, в т.ч. цени на отделните модули съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

3. Цена за хардуерно и комуникационно оборудване - в размер на ………….…….. 

(……………….) лв. без ДДС с цени на отделните устройства съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Цена за лицензите, доставяни и използвани за внедряването, експлоатацията и 

поддръжката на ЦАИС ЕОП - в размер на ………….…….. (……………….) лв. без ДДС, 

с цени на отделните лицензи, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. Цена на услугите по инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация и 

гаранционна поддръжка на софтуерното и хардуерното оборудване - в размер на 

………….…….. (……………….) лв. без ДДС; 

6. Цена на услугите за провеждане на обучения - в размер на ………….…….. 

(……………….) лв. без ДДС с цени на отделните обучения съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Плащането на цената се извършва, както следва:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска аванс в размер до 10 % (десет на сто) от 

сумата за изпълнение на Етап І на база цена, предвидена за разработване на модулите 

от Етап І. Авансът се предоставя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

датата на получаване на искането за предоставяне, след представяне на фактура и 

документ за предоставена гаранция за целия размер на аванса. Гаранцията се 

освобождава в срок от три дни след приемане на работата за изпълнение на Етап І, 

връщане на аванса или съответната част от него; 

2. Цената, предвидена за доставката на лицензи, хардуерно и комуникационно 

оборудване – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на окончателен 

приемо-предавателен протокол за всички доставки по ал. 2, т. 3 и 4 в съответствие с чл. 

10 от договора и представяне на фактура;  

3. Цената, предвидена за изпълнение на Етап І и цената на услугите по 

инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 

софтуерното и хардуерното оборудване, намалени с предоставения аванс – в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след подписване на протокол за въвеждане в експлоатация 
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на Системата (на база разработените функционалности, предвидени за Етап І) и в 

съответствие с чл. 10 от настоящия договор и представяне на фактура; 

4. Цената за обученията – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване 

на приемо-предавателен протокол, ведно със съпътстващите го документи, за 

съответното обучение, и представяне на фактура; 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска аванс в размер до 10 на сто от сумата 

за изпълнение на етап ІІ, на база цена, предвидена за разработване на модулите от 

Етап ІІ. Авансът се предоставя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

датата на получаване на искането за предоставяне, след представяне на фактура и 

документ за предоставена гаранция за целия размер на аванса, но не по-рано от 

приемането на работата за изпълнение на Етап І. Гаранцията се освобождава в срок от 

три дни след приемане на работата за изпълнение на Етап ІІ, връщане на аванса или 

съответната част от него; 

6. Цената за изпълнение на Етап ІІ, намалена с предоставения аванс – в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след подписване на протокол за въвеждане в експлоатация 

на ЦАИС ЕОП (на база разработените функционалности, предвидени за Етап ІІ) в 

съответствие с чл. 10 от договора и представяне на фактура. 

(4) Във фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава във връзка с изпълнението 

на настоящия договор, следва да бъде указано, че разходът се извършва по Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 

(5) Разплащанията по настоящия договор се извършват в лева, по банков път, чрез 

следните сметки: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

БАНКА: Българска народна банка 

BIC код на банката: BNBGBGSD 

IBAN: BG84 BNBG 9661 3300 1076 03 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: …………………………… клон/ офис .................................. 

BIC код на банката: ..................................... 

IBAN: .............................................................. 

В случай на промяна в банковите сметки, посочени в ал. 5, страните се 

уведомяват писмено в тридневен срок от настъпване на промяната. 

(6) Ако извършеното по настоящия договор не отговаря изцяло на неговия 

предмет или на указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или е изпълнено толкова лошо, или 

съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже частично или изцяло заплащането на цената 

по договора. 

 

V. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 6. (1) Правото на собственост и всички прехвърляеми права по Закона за 

авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ върху резултата от изпълнението на 

настоящия договор, включително всички документи и разработки, принадлежат на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива собствеността и всички 

прехвърляеми права по ЗАПСП както върху цялата Система, като съвкупност от 

оборудване, софтуер, вкл. сорс кодове, хардуер и др., така и върху отделните елементи 

на Системата, доколкото могат да бъдат самостоятелно обособени. Всички лицензи 

трябва да бъдат бъдат издавани на името на Агенцията по обществени поръчки. 
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 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

данни за достъп до Системата, софтуерни компоненти, интернет сайтове и др., 

необходими за нейната инсталация, настройка и експлоатация. 

 (3) Получаването на правата по ал. 1 и 2 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е обвързано с 

допълнително заплащане, извън цената по чл. 5 и разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

това са включени във възнаграждението му по този договор. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява всички необходими писмени съгласия за 

прехвърляне на правата от свое име, от своите подизпълнители /ако има такива/, 

служители и други физически или юридически лица, чиито услуги са използвани за 

разработването на Системата. 

 (5) Прехвърлянето на правата по ЗАПСП се отбелязва в приемо-предавателните 

протоколи. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни задълженията си по договора в 

срок и без отклонения от уговореното, в съответствие с: предварителните условия за 

допустимост на проекти по Оперативна програма „Добро управление“, където е 

приложимо (за справка: http://archive.eufunds.bg/bg/page/991), Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, изискванията на Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ– Приложение № 1, Общия план-график за 

изпълнение на поръчката, Детайлните план-графици за изпълнение на дейностите от 

Етап І и Етап ІІ от договора, Детайлния анализ и дизайн на ЦАИС ЕОП, както и всички 

други документи (ако има такива), изготвени в процеса на изпълнение на договора и 

известни на страните; 

 2. Да контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. Да изисква указания, дадени от него или от упълномощено от неговата 

администрация лице, да бъдат изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не 

противоречат на уговореното или на дължимия договорен резултат (вж т. 4 по-долу), 

или изпълнението на указанията да не е фактически невъзможно; 

 4. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в уговорените срокове и като резултат от 

изпълнението на договора (договорен резултат): 

 4.1. инсталирано хардуерно и комуникационно оборудване, необходимо за 

функциониране и резервиране на ЦАИС ЕОП, както и базово софтуерно оборудване, 

обезпечаващо експлоатацията, управлението и поддръжката на Системата; 

 4.2. разработена, инсталирана, тествана, документирана и внедрена 

информационна Система за електронно възлагане на обществени поръчки, която да 

отговаря на общите, функционалните и техническите изисквания, посочени в 

Техническа спецификация, включително, но не само: сорс кодовете на Системата, 

всички прехвърляеми права по ЗАПСП върху ЦАИС ЕОП, всички данни за достъп до 

Системата, софтуерни компоненти, интернет сайтове и др., необходими за нейната 

инсталация, настройка и експлоатация, както и изграден Call център; 

 4.3. проведени обучения на системни администратори, служители на АОП и 

крайни потребители на Системата; 

 4.4. гаранционна поддръжка на ЦАИС ЕОП; 

 5. При поискване да получава незабавно информация за хода на изпълнение на 

дейностите и за ангажираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ специалисти; 

 6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост и по своя преценка, защита 

и обосновка на степента на извършената работа, наличността, съдържанието и 

качеството на изготвяните документи, софтуерни продукти и разработки; 

http://archive.eufunds.bg/bg/page/991
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 7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване, в случаите, когато резултатът 

не съответства на уговореното; 

 8. Да не приеме извършената работа по дейност или която и да е нейна част, ако 

тя не съответства на уговореното; 

 9. Да изисква участието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срещи за обсъждане на напредъка 

на изпълнението, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определено от него лице ще 

организира при необходимост; 

 10. Да организира, при необходимост, проверки „на място”, с цел проследяване и 

контрол върху изпълнението на този договор; 

 11. Да развали договора едностранно при условията на чл. 13 от настоящия 

договор.  

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

 1. При пълно, качествено и навременно изпълнение на дейностите, включени 

в предмета на договора, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение по реда и при условията, определени в него; 

 2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор, в т.ч. да осигури на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до помещения, необходими за извършване на дейностите; 

 3. Да осигури достъп до наличната при него информация и документация, 

необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите по договора; 

 4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-късно два дни преди датата на 

организирана среща по ал. 1, т. 9; 

 5. Да извършва проверките по ал. 1, т. 10 без това да пречи на работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 6. Да приеме резултатите от изпълнението, в случай че те съответстват на 

уговореното в настоящия договор. 

 

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. При пълно, качествено и навременно изпълнение на задълженията си по 

договора, да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размера и при 

условията, определени в него; 

 2. Да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор, в т.ч. и достъп до съответните 

помещения, определени за изпълнение на дейности по договора; 

 3. Да получи достъп до наличната при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация и 

документация, необходима за изпълнение на работата. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да полага грижата на добрия стопанин, по отношение на резултатите от 

изпълнение на насотящия договор, преди те да са предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 2. Да изпълни задълженията си по договора в срок и без отклонения от 

уговореното, в съответствие с: предварителните условия за допустимост на проекти по 

Оперативна програма „Добро управление“, където е приложимо (за справка: 

http://archive.eufunds.bg/bg/page/991), Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

– Приложение № 2, изискванията на Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ– Приложение № 1, Общия план-график за изпълнение на поръчката, 

Детайлните план-графици за изпълнение на дейностите от Етап І и Етап ІІ от договора, 

Детайлния анализ и дизайн на ЦАИС ЕОП, както и всички други документи (ако има 

такива), изготвени в процеса на изпълнение на договора и известни на страните;  

http://archive.eufunds.bg/bg/page/991
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 3. Да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при упражняване на правата му по 

договора; 

 4. Да изпълнява указания, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощено от 

неговата администрация лице, доколкото те не противоречат на уговореното или на 

дължимия договорен резултат ; 

 5. Да предаде/прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорените срокове и като 

резултат от изпълнението на договора (договорен резултат): 

 5.1. инсталирано хардуерно и комуникационно оборудване, необходимо за 

функциониране и резервиране на ЦАИС ЕОП, както и базово софтуерно оборудване, 

обезпечаващо експлоатацията, управлението и поддръжката на Системата; 

 5.2. разработена, инсталирана, тествана, документирана и внедрена 

информационна Система за електронно възлагане на обществени поръчки, която да 

отговаря на общите, функционалните и техническите изисквания, посочени в 

Техническа спецификация, включително, но не само: сорс кодовете на Системата, 

всички прехвърляеми права по ЗАПСП върху ЦАИС ЕОП, всички данни за достъп до 

Системата, софтуерни компоненти, интернет сайтове и др., необходими за нейната 

инсталация, настройка и експлоатация, както и изграден Call център; 

 5.3. проведени обучения на системни администратори, служители на АОП и 

крайни потребители на Системата; 

 5.4. гаранционна поддръжка на ЦАИС ЕОП; 

 6. При поискване да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнение на 

дейностите и за ангажираните специалисти, както и да защити и обоснове степента на 

извършената работа, наличността, съдържанието и качеството на работата, или която и 

да е част от нея; 

 7. Да отстрани за своя сметка всички пропуски и несъответствия, констатирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно която и да е дейност или част от нея, изпълнена по начин, 

различен от уговорения; 

 8. Да осигури предложения екип за изпълнение на дейностите, предмет на 

настоящия договор; 

 9. Да осигури сервизна/и база/и, оторизирана/и от производителя/ите на 

съответното хардуерно и комуникационно оборудване, за обезпечаване на 

гаранционното обслужване на ЦАИС ЕОП; 

 10. Да участва в срещи за обсъждане на напредъка на изпълнението, които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определено от него лице ще организира при необходимост; 

 11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 

на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от 

съответни действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 12. Да изпълнява задълженията си по този договор, като вземе всички необходими 

мерки за опазване на доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по никакъв начин не допуска 

действия и поведение от страна на служителите си, които биха уронили репутацията 

му; 

 13. Да не разгласява информацията, получена при и по повод изпълнение на 

договора, включително и след прекратяването му; 

 14. Да не предоставя на трети лица документи и разработки, резултат от 

изпълнението на услугата по чл. 1, или отделни части от тях чрез своите служители и 

членовете на екипа си при никакъв повод и под никаква форма, освен с 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след 

прекратяване на договора; 

 15. Да води подробна, точна и редовна документация за извършените дейности и 

разходи по настоящия договор; 
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16. Да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските 

съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет 

за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 

Европейските общности (AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за 

изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното 

законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др.; 

17. Да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на 

изпълнението на договора поради непреодолима сила в срок от три дни от 

настъпването й. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да провежда комуникацията с 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във време, съобразено с установеното работно 

време на Агенцията по обществени поръчки - от 09:00 часа до 17:30 часа. 

(4) При изпълнение на обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 

съобразявани всички относими изисквания, произтичащи от действащите нормативни 

актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да взема под внимание и относимите към поръчката 

промени в действащите нормативните актове, както и нови такива, които могат да 

влязат в сила по време на изпълнение на поръчката. 

 

VIII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

 Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка 

на ЦАИС ЕОП, като: 

 1. хардуерно и комуникационно оборудване;  

 2. базов системен софтуер; 

 3. приложен софтуер – базова функционалност на ЦАИС ЕОП и пълна 

функционалност на ЦАИС ЕОП; 

 4. Call център, състоящ се от оборудване и софтуер, включително, телефонна 

централа, комуникационен софтуер и др. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури непрекъснат режим на работа 

на ЦАИС ЕОП 24х7, както и да отстранява всички дефекти/рекламации по доставеното 

оборудване, за срока на гаранционната поддръжка.  

 (3) Обхватът на работите по гаранционната поддръжка, както и сроковете за 

реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са подробно разписани в Техническата спецификация, 

неразделна част от документацията по поръчката, Приложение № 1 към договора. 

 (4) Срокът на гаранционна поддръжка започва да тече от датата на приемане 

изпълнението на съответната дейност по договора и приключва с изтичане на една година 

от пускане в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП, но не по-рано 

от 31.12.2019 г. 

 (5) При осъществяването на гаранционната поддръжка трябва да бъдат постигнати 

нива на ефективност на ЦАИС ЕОП, подробно описани в Техническата спецификация. 

(6) Системните администратори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да могат да 

наблюдават работата на ЦАИС ЕОП и да имат достъп до софтуера за наблюдение. 

 

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Чл. 10. (1) Изпълнението на всяка от дейностите по договора се удостоверява с 

приемо-предавателен протокол, който се съставя на български език, в два екземпляра, 

по един за всяка от страните. В протокола се описват най-малко: извършеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответствието му с уговореното, разработките и документите, 

които се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с извършеното, ако е приложимо, 
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прехвърлянето на правата по ЗАПСП, както и всяка друга необходима информация. 

При предаване на разработени в изпълнение на настоящия договор софтуерни продукти 

(разработки), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

програмния код (сорс кодове) на разработения продукт.  

 (2) Хардуерните и комуникационните устройства, предмет на доставката, както и 

всички техни компоненти следва да са маркирани с CE маркировка. 

 (3) В срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на работата и на протокола 

по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да прегледа изработеното и писмено да представи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички свои възражения/забележки по изпълнението. 

 (4) Недостатъци, които не могат да се установят при обикновения преглед на 

работата по ал. 3 или такива, които се появят по-късно, се предявяват от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в тридневен срок от тяхното 

установяване. 

 (5) В случаите по ал. 3, когато изпълненото не съответства на уговореното, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска:  

 1. поправяне на работата или на която и да е част от нея, в т.ч. всякакви 

изменения, допълнения, преработки и отстраняване на дефекти, в съответствие с 

уговореното, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които трябва да се извършат в определен 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок или  

 2. заплащане на разходите, необходими за извършване на поправката или 

 3. намаление на възнаграждението или 

 4. замяна на доставена стока с нова или 

 5. разваляне на договора, в случай, че отклонението от уговореното или 

недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното 

предназначение. 

(6) Независимо от възможностите по ал. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

ангажира отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 12 от договора, а при липса на 

изрична договорна отговорност, да ангажира отговорността му по установения от 

закона ред. 

 (7) Счита се, че изпълнението е прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице/а е подписал протокол по чл. 10, 

ал. 1 от настоящия договор. 

 (8) В случай на неизпълнение или изпълнение, което не отговаря на уговореното, 

но по причини, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обстоятелствата, довели до 

неизпълнението/неточното изпълнение се отразяват в протокола по ал. 1, а плащането 

се извършва съразмерно с изработеното, ако последното отговаря на уговореното и е 

прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 11. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на ………. лв. (словом: 

………….…….), представляващи 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора. 

(2) Десет на сто от сумата по ал. 1 обезпечава периода на гаранционна поддръжка 

на Системата. Останалата част от сумата се разпределя както следва:  

1. Гаранция в размер на ………. лв., представляващи 45 % (четиредесет и пет на 

сто) от сумата по ал. 1, за изпълнение на дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 3, 4, 5 и 6; 

2. Гаранция в размер на ………. лв., представляващи 45 % (четиредесет и пет на 

сто) от сумата по ал. 1 за изпълнение на дейностите по Етап ІІ, съгласно чл. 5, ал. 2, 

т. 2; 

(3) В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и за 

банката, издала гаранцията, бъде открито производство по несъстоятелност, 
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респективно бъде установено, че същата е неплатежоспособна или свръхзадължена, 

или й се отнеме лицензът, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната 

заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 

този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава първата предоставена гаранция 

(4) Условията по ал. 3 се прилагат и в случай на гаранция, представена под 

формата на застраховка. 

 (5) При условие че изпълнението на отделните етапи от договора отговаря на 

уговореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията поетапно, както следва: 

 1. сумата по ал. 2, т. 1 – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемането 

на работата по чл. 5, ал. 2, т. 6, при условие, че всички останали дейности по ал. 2, т. 1 

са приключени и приети; 

 2. сумата по ал. 2, т. 2 – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемането 

на работата по чл. 5, ал. 2, т. 2; 

 3. сумата по ал. 2, изр. първо, за обезпечаване периода на гаранционна поддръжка 

на Системата – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на 

гаранционна поддръжка. 

 (6) Когато гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова 

гаранция, за всеки етап от частичното й освобождаване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да представи нова гранция, издадена при идентични условия, но за остатъка, 

който следва да обезпечава по-нататъшното изпълнение по договора, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на банковата гаранция за по-голямата сума. При 

гаранция под формата на парична сума, поетапното освобождаване се извършва на 

траншове по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да: 

1. усвои гаранцията/съответната част от нея когато е налице неизпълнение или 

изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или неточно, на което и да е от 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, вкл. когато договорът бъде 

развален по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 2. да задържи гаранцията/съответната част от нея когато възникне спор между 

страните във връзка с неизпълнение (включително и пълно) или изпълнение, което е 

частично, некачествено, забавено или неточно, на което и да е от задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е внесен или предстои да бъде внесен за решаване от 

компетентния съд до неговото произнасяне. 

 (8) В случай, че гаранцията бъде усвоена частично или напълно, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови сумата по гаранцията в съответния 

размер в срок до 10 (десет) календарни дни от усвояването, и да я поддържа за целия 

срок на договора. При неизпълнение на задължението за възстановяване на съответния 

размер на гаранцията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно с предизвестие да 

прекрати договора. 

 (9) Гаранцията не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за загуби на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ над сумата на обезпечението. Размерът на отговорността за 

неизпълнението, който не се обхваща от размера на гаранцията, за разликата до пълния 

размер на действителните вреди се реализира по предвидения в закона ред. 

 (10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията за 

изпълнение на договора за времето, в което я държи правомерно. 

 

XI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 
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 Чл. 12. (1) При забава в изпълнението на дейност по чл. 2 от договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % (нула 

цяло и нула пет на сто) за всеки просрочен ден от общата стойност на договора, но не 

повече от 5 % (пет на сто)  от стойността на договора по чл. 5, ал. 1. 

 (2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането на която да е част от 

цената по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,02 % (нула цяло и нула две на сто) за всеки просрочен ден от общата 

стойност на договора, но не повече от 2 % (две на сто) от стойността на договора по 

чл. 5, ал. 1. 

 (3) Когато усвояването на гаранцията за изпълнение на договора не е достатъчна 

за покриване на пълния размер на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ кани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено да заплати дължимия остатък, 

като му предоставя подходящ срок. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

прихване вземането си за неустойка от задълженията си за плащане на която и да е част 

от цената на договора.  

 (4) Отговорността на страните за неизпълнение по договора не се ограничава до 

предвидените в него неустойки. За всички вреди, надвишаващи размера на неустойката, 

съответната страна може да търси правата си по предвидения от закона ред. 

 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 13. (1) Договорът се прекратява: 

 1. в предвидените от закона случаи; 

 2. с изпълнението му; 

 3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

 4. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност или при промени в условията на финансиране, 

определени от Управляващия орган на Оперативна програма “Добро управление”, с 

писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора, с предизвестие, 

ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 

изпълни своите задължения. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно, без 

предизвестие, при забава в изпълнението на дейност по чл. 2 от договора, продължила 

повече от 100 дни. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с 

едномесечно предизвестие при неточно, непълно или некачествено изпълнение на 

дейност по чл. 2 от договора. 

(5) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил част от работата и по-

нататъшното довършване на работата е невъзможно или ненужно, договорът се 

прекратява, като се съставя двустранно подписан протокол, в който се определят 

извършената работа и дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение. 

 

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 Чл. 14. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима 

сила, като: земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, 

граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и 

други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на 

държавни и общински органи. За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, 

което е извън контрола на страните и не е могло да се предвиди и предотврати. Не е 
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налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа 

от някоя от страните или при полагане на дължимата грижа, то e можело да бъде 

преодоляно. 

 (2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

възможни мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

 (3) Докато трае непреодолимата сила изпълнението се спира. 

 (4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

договора. 

 

ХIV. ПРОВЕРКИ И ОДИТ 

 Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие във връзка 

с извършването на проверки, одити и инспекции, свързани с изпълнението на 

настоящия договор на всички национални и европейски органи, които имат право да 

осъществяват наблюдение и контрол върху изпълнението му. 

  

XV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими 

мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт. 

 (2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

осъществяване на функциите във връзка с изпълнението на договора и проекта от което 

и да е лице е изложено на риск поради причини, свързани със семейството, 

емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически 

интереси или други общи интереси, което това лице има с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 

чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да усвои размера на 

гаранцията за изпълнение като неустойка, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задължението си по този член. 

 

ХVI. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 Чл. 17. (1) При изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

изпълнява всички изисквания, произтичащи от правилата, по които работи Оперативна 

програма „Добро управление“, вкл. но не само условията за информация и публичност 

описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.“ 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поставя текста: „По проект, № ............, 

финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” или негов съкратен 

вариант, одобрен от Агенцията по обществени поръчки, върху всеки документ (вкл. 

издаваните фактури) и работен материал, свързан с изпълнението на този договор, 

независимо от това, дали документът или материалът са изготвени с цел постигане на 

публичност или само за вътрешна употреба. 

 (3) За обозначаване на залите, в които се провеждат обучения трябва да бъдат 

изработени и поставени по 2 бр. банери с наименованието на проекта. Всички 

https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila
https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila
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материали за събитията, които се подготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да са в 

съответствие с изискванията, посочени в ал. 1 и 2. 

 

ХVIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 18. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 (2) Този договор не подлежи на изменения или допълнения, освен по 

изключение, в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки. 

 (3) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са 

валидни, ако са подписани от упълномощените лица. 

 (4) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                            ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Адрес:..........................................                     Адрес: гр. София,  

......................................................                   ул. Леге № 4 

Факс:...........................................                     Факс: 02 9859-71-52 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да определят представители, 

които да следят за изпълнение на задълженията по настоящия договор, да осъществяват 

кореспонденцията и да подписват предвидените в договора документи (протоколи, 

уведомления, и др.).  

 (6) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна 

да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната. 

(7) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс. 

 Чл. 19. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българското законодателство. 

 Чл. 20. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се 

уреждат между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

 

 Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

 Неразделна част от този договор са: 

1. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията към нея - 

Приложение № 1; 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2; 

3.  Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3. 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

..……………………….......     ..………………………… 

ИВО КАЦАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АОП 
 

……………………………. 

ЮЛИЯ ТОДОРОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АОП 



 

         Образец № 1 

 

 

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

 

 

№ Наименование на документа Вид на 

документа 

(оригинал 

или заверено 

копие) 

Брой 

листове 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

...    

 

 

Дата ….....................  ………………................................................................................ 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

           (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………………… 

     ……………………………..(наименование на участника) 



BG 1   BG 

 

           Образец № 2 

 

 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 

информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
. Позоваване на 

съответното обявление
2
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 

недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 

препратка към публикация на национално равнище):  [……] 

 

 

 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие 

че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. 

В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия 

оператор. 

Идентифициране на възложителя
3 Отговор:  

                                                 
1
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни 

услуги и други заинтересовани страни 
2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като 

покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в 

състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на 

квалификационна система. 
3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на 

съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички 

заинтересовани възложители на обществени поръчки. 
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Име:  [ Агенция по обществени поръчки  ] 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор:  

Название или кратко описание на поръчката
4
: [„Разработване, внедряване и поддръжка 

на единна национална електронна уеб-

базирана платформа: Централизирана 

автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ 

(ЦАИС ЕОП)“  ] 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)
5
: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена 

от икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или [] Да [] Не 

                                                 
4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 

6
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 
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средно предприятие ли е
7
? 

Само в случай че поръчката е запазена
8
: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие
9
, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 

 

 
г) [] Да [] Не 
 

                                                 
7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически 

цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен 

оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен 

оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в 

които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, 

и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 

неравностойно положение. 
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основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък
10

: 
г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 
Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 
а): [……] 
 

 
б): [……] 
 

 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

                                                 
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и 

да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане 

на обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които 

не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — 

тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти

12
, 

доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор 

ще използва. 

                                                 
12

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
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Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 

изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 

допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 

информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка 

(категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
13

: 

2. Корупция
14

: 

3. Измама
15

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности
16

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

                                                 
13

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 

2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 

Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково 

решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния 

сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията 

съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) 

или на икономическия оператор. 
15

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. 

относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване 

също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на 

престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение. 
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6. Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 
[……][……][……][……]

19 

Ако „да“, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]

  
 

 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

                                                                                                                                                         
17

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
18

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на 

жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 

г., стр. 1). 
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 

2014/24/ЕС. 
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Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 
[……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 
Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

[] Да [] Не 

 

 
Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 

г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

                                                 
23

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, 

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат 

предприети.  
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начислени лихви или глоби? 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
 24 

[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 

нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

[] Да [] Не 
 

 

 

 

 

                                                 
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката 

или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
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г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

                                                 
27

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
28

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право 

без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние 

да изпълни поръчката. 
29

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси
30

, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

[] Да [] Не 

                                                 
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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подбора или възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 
Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 
Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 
 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
31 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 

 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият 

орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 
Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 
[] Да [] Не 

                                                 
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
32

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  
 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва
33

(): 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

                                                 
32

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, 

посочени в същото приложение 
33

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
36

 — и стойността): 

[…], [……]
37

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

[…] 

 

 

 

  

                                                 
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35

 Например съотношението между активите и пасивите. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 
През референтния период

39
 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

 
Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получатели 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
41

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да 

[……] 
 

 
[……] 

                                                 
38

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит 

отпреди повече от пет години. 
39

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 

отпреди повече от три години. 
40

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се 

попълнят отделни ЕЕДОП. 
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използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 
a) [……] 
 

 

 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

[……] 

                                                 
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име 

от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или 

услуги; 
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разположение за изпълнение на договора: 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител
43

 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 
[…] [] Да [] Не 
 

 

 
 [] Да[] Не  
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите 

за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били 

изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

                                                 
43

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен 

ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 
Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 

орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, 

които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва 

да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 
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Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 
 

 
[…] [] Да [] Не

45 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и 

точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни 

данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в 

случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез 

пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е 

достъпна безплатно
47

; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или възложителят 

вече притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, 

подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, 

раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки 

за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко 

описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, 

референтен номер)].  

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

                                                 
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

47
 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която 

позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това 

трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.  
48

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея 

от Директива 2014/24/ЕС 



Образец № 3 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

От участник: .......………………………………………........................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за 

кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение 

следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият 

обединението и неговите членове) 

 

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-

базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ 

Възложител: Агенция по обществени поръчки 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за 

обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение 

на посочената обществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на 

обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички 

изисквания, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея и 

съобразно всички относими изисквания, произтичащи от действащата нормативна 

уредба. При промяна в нормативната уредба ще извършваме всички необходими 

софтуерни доработки в рамките на изпълнението или гаранционната поддръжка. 

1. За изпълнение на поръчката представяме Ценово предложение в отделен, 

запечатан, непрозрачен плик, съдържащ изискваните от Възложителя реквизити, 

съгласно образец, Приложение № 9. 

2. За изпълнение на поръчката предлагаме следния екип от ключови 

експерти, подлежащи на оценка съгласно методиката за оценка: 



№ 

по 

ред 

Функция на експерта Име, 

презиме, 

фамилия 

Данни за 

документа за 

придобито 

образование 

Данни за успешно 

приключил 

проект 

Стойност 

на проекта 

в лв. без 

ДДС 

Данни за 

сертификати  

(когато е 

приложимо) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ръководител на екип      

2. Бизнес аналитик      

3. Системен 

архитект/проектант 

     

4. Софтуерен инженер      

5. Администратор на бази 

данни 

     

6. Инженер по 

осигуряване качеството 

на софтуер 

     

7. Експерт компютърни 

мрежи 

     

       

       

8 Експерт по 

информационна 

сигурност 

     

9. Графичен дизайнер      

       

 



Забележки:  

1. За „Експерт компютърни мрежи“ (т. 7) и „Графичен дизайнер“ (т. 9) - за 

всеки успешно приключил проект се попълва отделен ред; за останалите 

позиции - достатъчно е попълването на информация за проекта с 

максимална стойност; 

2. В колона 4 се посочва учебно заведение, № и дата на дипломата, 

образователна степен, професионално направление и специалност; 

3. В колона 5 се посочва наименование на проекта, а когато е приложимо 

предмет на договора, стойност на проекта в лв. без ДДС, 

контрагент/възложител, начална и крайна дата на проект/договор; 

4. В колона 7 се посочва издател, номер и дата, покритие, срок на валидност 

на приложените сертификати. 

 

 

Към предложението прилагаме копия от документи за: 

2.1. Ръководител на екип: 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.2. Бизнес аналитик 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.3. Системен архитект/проектант 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.4. Софтуерен инженер 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.5. Администратор на бази данни 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.6. Инженер по осигуряване качеството на софтуер 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.7. Експерт компютърни мрежи 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.8. Експерт по информационна сигурност 

………………………………………………………………………………...……................... 

2.9. Графичен дизайнер 

………………………………………………………………………………...……................... 

 



Документите, които са посочени в таблицата и не са приложени, могат да бъдат 

достъпени на следния/те интернет адрес/и: 

Документ: .............................., интернет адрес: ............................................................ 

Документ: .............................., интернет адрес: ............................................................ 

… 

 

Към предложението прилагаме декларация от всеки експерт, че е дал съгласие 

да бъде включен в екипа (в случай че лицето не е служител на участника), че е 

изпълнявал съответната функция в посочените проекти, от която е видно в какво се 

изразява участието му (освен декларация може да бъде приложен и друг документ, от 

който е видно какви са били функциите на експерта). 

 

3. Предлагаме да изпълним дейностите, заложени в етап І, за срок 

от ................. (…………………….) месеца, считано от датата на сключване на договора. 

                 словом 

Забележка: Допуска се предлагане на стойност между 9 (девет) и 12 (дванадесет) 

месеца чрез посочване на цяло число. Предложен срок за изпълнение, по-голям от 12 

месеца, ще води до отстраняване от участие в процедурата. 

 

Декларираме, че ще изпълним дейностите по I и II етап не по-късно от 36 

(тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора. 

4. Декларираме, че ще бъдат реализирани следните видове обучения: 

 Основни обучения – шест броя, съгласно изискванията в т. 3.4.10 на 

техническата спецификация; 

 Допълнителни обучения за крайните потребители на Системата - 

................. (…………………….) броя, отговарящи на следните 

условия: минимален капацитет 100 души, интернет свързаност и 

техническа обезпеченост на залите, лектори, минимум 2 кафе паузи, 

изпращане на покани до участниците по списък, предоставен от 

Възложителя. 

 

Забележка: Допуска се предлагане само на следните цели стойности: 2 (две), 4 

(четири), 6 (шест) или 8 (осем). 

 

5. За всеки дисков масив за съхранение на данни и информация, предлагаме 

..................... (......................................) ТВ допълнителен ефективен капацитет. 

                словом 

 

6. Като неразделна част от настоящото техническо предложение, 

представяме Предварителна концепция за изпълнение на поръчката – 

Приложение № ....  

 



7. Декларираме, че ще доставим и въведем в експлоатация следното 

хардуерно и комуникационно оборудване за ЦАИС ЕОП с посочените в колона 

„Предложение“ технически параметри, съгласно предложената архитектура, 

представена в Предварителната концепция: 

7.1. Уеб сървъри 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор(и)  Брой инсталирани 

процесори: 4 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical 

cores): 12  

Честота на процесор: 1.8 

GHz 

Кеш памет на процесор: 30 

MB 

 

2. Оперативна памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 128 GB 

DDR4 ECC; RDIMM  

Брой слотове за памет: 24  

 

3. Твърд диск (HDD) Hot Plug SFF SAS SSD: 2 

броя 

минимален наличен 

използваем капацитет за OS 

в RAID 1: 500GB 

 

4. RAID Controller 12 Gb/s SAS RAID с 

поддръжка на нива 1, 10, 5 

 

5. Поддържани 

операционни 

системи (Server OS 

Support) 

Предложените сървъри 

следва да поддържат 

предложената от участника 

операционна система. 

 

6. Интерфейси за данни 2 бр. 1 Gb/s LAN  

7. Интерфейс за 

управление 

(Management 

Interface) 

Пълна отдалечена KVM 

функционалност с отделен 

порт за достъп по Ethernet, 

заедно с необходимите 

лицензи 

 

8. USB портове 2  

9. Захранващ блок 

(PSU) 

ДВА блока (Dual PSU), 

HOTSWAP Минимум 

1200W на блок/модул 

 

10. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

11. Гаранционна Отстраняване на повреда на  



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

поддръжка  мястото на монтажа или в 

оторизиран от 

производителя сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

12. Документация В електронен вид  

13. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

14. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва 

да бъде осигурен под 

формата на инсталационен 

диск или флаш-диск (Flash-

drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

7.2. Сървъри за приложения 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор(и)  Брой инсталирани процесори: 

2 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical cores): 

16  

Честота на процесор: 2.0 GHz 

Кеш памет на процесор: 40 

MB 

 

2. Оперативна памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 128 GB 

DDR4 ECC; RDIMM  

Брой слотове за памет: 24 

 

3. Твърд диск (HDD) Hot Plug SFF SAS SSD: 2 броя 

минимален наличен 

използваем капацитет за ОS в 

RAID 1: 200 GB 

 

4. RAID Controller 12 Gb/s SAS RAID с  



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

поддръжка на нива 1, 10, 5 

5. Поддържани 

операционни 

системи (Server OS 

Support) 

Предложените сървъри следва 

да поддържат предложената от 

участника операционна 

система. 

 

6. Интерфейси за 

данни 

2 бр. 1 Gb/s LAN 

2 бр. 16Gb/s Fiber Channel 

портове чрез SAN fabric HBA 

 

7. Интерфейс за 

управление 

(Management 

Interface) 

Пълна отдалечена KVM 

функционалност с отделен 

порт за достъп по Ethernet, 

заедно с необходимите 

лицензи 

 

8. USB портове 2  

9. Захранващ блок 

(PSU) 

ДВА блока (Dual PSU), 

HOTSWAP Минимум 1200W 

на блок/модул 

 

10. Оптично 

устройство 

DVD-RW  

11. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, заедно 

с релси и монтажни елементи 

 

12. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от производителя 

сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

13. Документация В електронен вид  

14. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

15. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва да 

бъде осигурен под формата на 

инсталационен диск или 

флаш-диск (Flash-drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 



7.3. Сървъри за бази данни 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор(и)  Брой инсталирани процесори: 

4 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical 

cores): 10  

Честота на процесор: 2.6 GHz 

Кеш памет на процесор: 25 

MB 

 

2. Оперативна памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 256 GB 

DDR4-2133 ECC; RDIMM 

Брой слотове за памет: 24 

 

3. Твърд диск (HDD) 6 броя Hot Plug SFF SAS 15 

000 RPM или  

6 броя Hot Plug SFF SAS 

SSD; 

минимален наличен 

използваем капацитет за ОS в 

RAID 1: 512 GB 

 

4. RAID Controller 12 Gb/s SAS RAID с 

поддръжка на нива 1, 10, 5 

 

5. Поддържани 

операционни 

системи (Server 

OS Support) 

Предложените сървъри 

следва да поддържат 

предложената от участника 

операционна система. 

 

6. Интерфейси за 

данни 

2 бр. 1 Gb/s LAN 

2 бр. 16Gb/s Fiber Channel 

портове чрез SAN fabric HBA 

 

7. Интерфейс за 

управление 

(Management 

Interface) 

Пълна отдалечена KVM 

функционалност с отделен 

порт за достъп по Ethernet, 

заедно с необходимите 

лицензи 

 

8. USB портове 2  

9. Захранващ блок 

(PSU) 

ДВА блока (Dual PSU), 

HOTSWAP Минимум 1200W 

на блок/модул 

 

10. Оптично DVD-RW  



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

устройство 

11. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

12. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от производителя 

сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

13. Документация В електронен вид  

14. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

15. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва 

да бъде осигурен под 

формата на инсталационен 

диск или флаш-диск (Flash-

drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

 

7.4. Дискови масиви за съхранение на данни и информация 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Инсталирани дискови устройства (HDD) 

 

1.1. за продукционната система:  HOTSWAP 2,5“ SAS 

SSD или 

 HOTSWAP 2,5“ SAS 

15K rpm 

(не се допуска 

комбинация) 

 

1.2. за резервната система:  HOTSWAP 2,5“ SAS  



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

 SSD или 

 HOTSWAP 2,5“ SAS 

15K rpm или  

 HOTSWAP 2,5“ SAS 

10K rpm или 

 HOTSWAP 3,5“ NL-

SAS или 

 Комбинация с цел 

оптимизация 

2. Наличен ефективен капацитет за 

данни 

Инсталиран ефективен 

капацитет на всеки масив: 100 

ТB 

 

3. Поддържан капацитет за данни: 250 ТB за всеки масив  

4. Поддържани RAID нива  0, 1, 5, 10  

5. Поддържани протоколи Fiber Channel   

6. Брой контролери Минимум 2 бр. за всеки 

масив, едновременно активни 

и с взаимно осигуряване 

 

7. Кеш за данни на системата за 

предложената конфигурация 

(Data Cache) 

Минимум 16GB вградена кеш 

памет за всеки масив със 

защита на данните в нея в 

случай на отпадане на 

захранването 

 

8. Брой поддържани логически 

устройства за предложената 

конфигурация, LUN 

2048 за всеки масив  

9. Свързаност на контролер Минимум 2 бр. 16Gb/s FC за 

всеки масив 

 

10. Възможност за подмяна на 

компоненти по време на работа 

на масива (hot-pluggable): 

- захранващи модули; 

- вентилатори; 

- дискове за съхранение на 

данни. 

 

11. Функционалност Управление на натоварването 

(QoS); 

Автоматично преместване на 

данни (automated storage 

tiering) между поне три типа 

носители (SSD, SAS, NL-SAS) 

с цел оптимално използване 

на дисковото пространство и 

постигане на максимална 

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

производителност; 

Тънко провизиране (thin 

provisioning); 

Snapshots (2000 бр.); 

Локални копия и клониране 

на логически дялове. 

12. Софтуер Софтуер за управление на 

повече от един дисков масив в 

реално време (през графичен 

интерфейс със следене на 

натоварването, 

конфигуриране и управление 

на устройствата) 

 

13. Лицензи Всички включени 

функционалности да бъдат 

лицензирани и неограничени 

по отношение на дисковото 

пространство 

 

14. Разширение и надграждане Възможности за отдалечена 

синхронна и асинхронна 

репликация между поне три 

локации. Масивът не трябва 

да бъде хардуерно или 

архитектурно ограничен за 

синхронизиране само с още 

един масив. 

 

15. Инсталация и настройка В центровете за данни, 

посочени от Възложителя 

 

16. Гаранционна поддръжка  Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от производителя 

сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

17. Документация В електронен вид  

Забележки:  

1. Предложението в т. 1.1 и т. 1.2 на таблицата трябва да включва брой, 

тип и капацитет на предлаганите дискове. 



2. Предложението в т. 2 на таблицата включва и допълнителния 

ефективен капацитет (ТВ). Капацитетът над 100 TB ще бъде считан за 

допълнителен и ще подлежи на оценка съгласно методиката за оценка. 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

 

7.5. Сървър за архивиране 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор(и)  Брой инсталирани 

процесори: 2 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical 

cores): 8  

Честота на процесор: 2.0 

GHz 

Кеш памет на процесор: 25 

MB 

 

2. Оперативна памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 64 GB 

DDR4 ECC; RDIMM 

Брой слотове за памет: 24 

 

3. Твърд диск (HDD) минимален наличен 

използваем капацитет за ОS 

в RAID 5: 10 TB, осигурен 

чрез Hot Plug SFF SAS 15 

000 RPM дискове 

 

4. RAID Controller 12 Gb/s SAS RAID с 

поддръжка на нива 1, 10, 5 

 

5. Поддържани 

операционни 

системи (Server OS 

Support) 

Предложените сървъри 

следва да поддържат 

предложената от участника 

операционна система. 

 

6. Интерфейси за 

данни 

2 бр. 1 Gb/s LAN 

2 бр. 16Gb/s Fiber Channel 

портове чрез SAN fabric 

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

HBA 

7. Интерфейс за 

управление 

(Management 

Interface) 

Пълна отдалечена KVM 

функционалност с отделен 

порт за достъп по Ethernet, 

заедно с необходимите 

лицензи 

 

8. USB портове 2  

9. Захранващ блок 

(PSU) 

ДВА блока (Dual PSU), 

HOTSWAP Минимум 1200W 

на блок/модул 

 

10. Оптично 

устройство 

DVD-RW  

11. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

12. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от 

производителя сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

13. Документация В електронен вид  

14. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

15. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва 

да бъде осигурен под 

формата на инсталационен 

диск или флаш-диск (Flash-

drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

7.6. SAN комутатор 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Брой и тип портове 24-портов Fibеr Channel 

Минимум активни портове: 

24 

Включени портове: 24 бр. FC 

SFP+  със скорост на 

трансфер 16Gb/s 

Брой включени FC кабели: 

24 бр. FC OM4 с дължина 5 м 

 

2. Скорост на 

комуникация 

Поддържани скорости на 

порт: 8, 16 Gb/s 

 

3. Инсталация и 

настройка 

В основния център за данни, 

посочен от Възложителя 

 

4. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от производителя 

сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

 

7.7. Сървър за комуникация с потребителите 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор(и)  Брой инсталирани 

процесори: 2 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical 

cores): 8 

Честота на процесор: 2.0 

GHz 

Кеш памет на процесор: 25 

MB 

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

2. Оперативна памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 64 GB 

DDR4 ECC; RDIMM 

Брой слотове за памет: 24 

 

3. Твърд диск (HDD) 2 броя Hot Plug SFF SAS 

SSD 

минимален наличен 

използваем капацитет за ОS 

в RAID 1: 500 GB 

 

4. RAID Controller 12 Gb/s SAS RAID с 

поддръжка на нива 1, 10, 5 

 

5. Поддържани 

операционни 

системи (Server OS 

Support) 

Предложеният сървър следва 

да поддържа предложената 

от участника операционна 

система 

 

6. Интерфейси за 

данни 

2 бр. 1 Gb/s LAN 

1 бр. 16Gb/s Fiber Channel 

портове чрез SAN fabric 

HBA 

 

7. Интерфейс за 

управление 

(Management 

Interface) 

Пълна отдалечена KVM 

функционалност с отделен 

порт за достъп по Ethernet, 

заедно с необходимите 

лицензи 

 

8. USB портове 2  

9. Захранващ блок 

(PSU) 

ДВА блока (Dual PSU), 

HOTSWAP Минимум 1200W 

на блок/модул 

 

10. Оптично 

устройство 

DVD-RW  

11. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

12. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от 

производителя сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

13. Документация В електронен вид  



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

14. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

15. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва 

да бъде осигурен под 

формата на инсталационен 

диск или флаш-диск (Flash-

drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

 

7.8. Сървър за наблюдение 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор(и)  Брой инсталирани 

процесори: 2 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical 

cores): 8  

Честота на процесор: 2.0 

GHz 

Кеш памет на процесор: 25 

MB 

 

2. Оперативна памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 64 GB 

DDR4 ECC; RDIMM 

Брой слотове за памет: 24 

 

3. Твърд диск (HDD) 2 броя Hot Plug SFF SAS 

SSD 

минимален наличен 

използваем капацитет за ОS 

в RAID 1: 500 GB 

 

4. RAID Controller 12 Gb/s SAS RAID с 

поддръжка на нива 1, 10, 5 

 

5. Поддържани 

операционни 

Предложеният сървър следва 

да поддържа предложената 

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

системи (Server OS 

Support) 

от участника операционна 

система. 

6. Интерфейси за 

данни 

2 бр. 1 Gb/s LAN  

7. Интерфейс за 

управление 

(Management 

Interface) 

Пълна отдалечена KVM 

функционалност с отделен 

порт за достъп по Ethernet, 

заедно с необходимите 

лицензи 

 

8. USB портове 2  

9. Захранващ блок 

(PSU) 

ДВА блока (Dual PSU), 

HOTSWAP Минимум 1200W 

на блок/модул 

 

10. Оптично 

устройство 

DVD-RW  

11. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

12. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от 

производителя сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

13. Документация В електронен вид  

14. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

15. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва 

да бъде осигурен под 

формата на инсталационен 

диск или флаш-диск (Flash-

drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

7.9. Виртуализационен сървър в резервния център 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 



Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор(и)  Брой инсталирани 

процесори: 4 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical 

cores): 16 

Честота на процесор: 2.0 

GHz 

Кеш памет на процесор: 40 

MB 

 

2. Оперативна Памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 768 GB 

DDR4-2133 ECC; RDIMM 

 

3. Твърд диск (HDD) 6 броя Hot Plug SFF SAS 15 

000 RPM или  

6 броя Hot Plug SFF SAS 

SSD; 

минимален наличен 

използваем капацитет за ОS 

в RAID 1: 512GB 

 

4. RAID Controller 12 Gb/s SAS RAID с 

поддръжка на нива 1, 10, 5 

 

5. Поддържани 

операционни 

системи (Server OS 

Support) 

Предложеният сървър следва 

да поддържа предложената 

от участника операционна 

система 

 

6. Интерфейси за 

данни 

2 бр. 1 Gb/s LAN 

2 бр. 16Gb/s Fiber Channel  

 

7. Интерфейс за 

управление 

(Management 

Interface) 

Пълна отдалечена KVM 

функционалност с отделен 

порт за достъп по Ethernet, 

заедно с необходимите 

лицензи 

 

8. USB портове 2  

9. Захранващ блок 

(PSU) 

ДВА блока (Dual PSU), 

HOTSWAP Минимум 1200W 

на блок/модул 

 

10. Оптично 

устройство 

DVD-RW  

11. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

12. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от 

производителя сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

13. Документация В електронен вид  

14. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

15. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва 

да бъде осигурен под 

формата на инсталационен 

диск или флаш-диск (Flash-

drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

7.10. Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл 
Минимални 

изисквания 
Предложение 

1. Изходна мощност Да се посочи  

2. Нормално време за бекъп: при 50% натоварване: 

 > 30 min 

при 100% натоварване:  

> 15 min 

 

3. Модул за отдалечено 

управление 

Web/SNMP   

4. Документация В електронен вид  

5. Гаранционна поддръжка  Отстраняване на 

повреда на мястото на 

монтажа или в 

оторизиран от 

производителя сервиз. 

 



№ Параметър/Детайл 
Минимални 

изисквания 
Предложение 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

7.11. Комуникационен шкаф (RACK) 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Габаритни размери: Височина 42U; 

дълбочина 1000 мм; 

ширина 600 мм. 

 

2. Охлаждане Да разполага с възможност за 

охлаждане на разположената 

техника (минимум 

перфорирани предна и задна 

врати)  

 

3. Аксесоари Да се достави със 

заземителен комплект и с 

всички аксесоари и 

инструменти, необходими за 

монтирането, заземяването и 

нивелирането на шкафа 

 

4. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 



7.12. Комутатори 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Портове  48x 10/100/1000 Mbit/s 

Gigabit Ethernet with Auto-

MDI/X 

2 x 10G SFP+ свободни слота 

Transceivers: 2 бр. оптични 

SFP+ със скорост на 

трансфер 10Gb/s 

Оптични кабели: 2 бр. SFP+ 

multi-mode с дължина 5 м 

Layer 3 

Сериен порт за управление 

 

2. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

3. Документация В електронен вид  

4. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от производителя 

сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

7.13. Защитни стени 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Портове 2x10GbE SFP+, 4x1GbE SFP, 

8xGbE, 1GbE Mgmt; 

Firewall throughput 3 Gbps;  

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

IPS throughput 1 Gbps;  

Anti-malware throughput 500 

Mbps;  

Full DPI throughput 500 Mbps 

2. Лицензи  High Availability (HA) 

Active/Passive двойка 

 Gateway Anti-Virus 

 Anti-Spyware 

 Intrusion Prevention  

 Application Intelligence 

and Control Service 

 Content Filtering 

Service 

 Load balancing 

 24x7 Support 

 

3. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

4. Гаранционна 

поддръжка  

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от производителя 

сервиз. 

При доставката да се 

предостави документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

 

 

Забележкa:  

Предложението в т. 2 на таблицата трябва да включва точния вид и брой на 

лицензите за всяка защитна стена. 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 



7.14. Балансьори  

Решението за управление на натоварването ще бъде реализирано по следния начин:  

………………………………………………………………………………...………. 

………………………………………………………………………………...………. 

(детайлно описание на предлаганото решение, вкл. необходимите лицензи и 

осигуряване) 

 

7.15. Оборудване за Call Center 

Предлагаме следното оборудване за целите на Центъра за обслужване на клиенти: 

7.15.1. Работни станции: 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор Двуядрен от типа на Intel i5 

или еквивалентен 

 

2. Памет 8 GB DDR3, 1600MHz  

3. Видео карта Вградена  

4. Диск 120 GB SATA3   

5. Аксесоари Професионална слушалка с 

микрофон  

 

6. Свързаност LAN 10/100/1000 Mbit/s  

7. Звукова карта Отговаряща на останалия 

хардуер за центъра 

 

8. Интерфейси 4xUSB – от тях минимум 

2хUSB 3.0 

Изход за слушалки и 

тонколони 

Вход за микрофон 

 

9. Поддържани 

операционни 

системи 

MS Windows 7/8/8.1/10  

10. Операционна 

система 

Инсталирана, съвместима с 

предложените браузъри 

 

11. Уеб браузъри Инсталирани 5-те най-

използвани интернет 

браузъри  

 

12. Специализиран 

софтуер 

Софтуерен телефон за връзка 

с централата на Call Center; 

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

Софтуер за отдалечено 

наблюдение и управление на 

персонални компютри, 

позволяващ отдалечено 

наблюдение и управление на 

външен компютър не по-

малко от 30 мин. без 

прекъсване за всяка сесия и 

без ограничение на броя на 

сесиите. 

13. Кутия и захранване Компактни, отговарящи на 

останалия хардуер, с 

възможност за работа в 

хоризонтално и вертикално 

положение 

 

14. Клавиатура и 

мишка 

Да, клавиатура, 

кирилизирана по БДС 

 

15. Монитор Размер на екрана, inch - 17";  

Технология – LED. 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

7.15.2. Сървър, поддържащ телефонна централа 

Производител/Модел/Продуктов номер: ................................................................... 

Предложен брой от участника: ............ (...................................) бр. 

№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

1. Процесор  Брой инсталирани 

процесори: 1 

Брой физически ядра на 

процесор (CPU physical 

cores): 4  

Честота на процесор: 2.0 

GHz 

 

2. Оперативна памет 

(RAM) 

Инсталирана RAM: 16 GB   

3. Твърд диск (HDD) 2 броя SSD; 

минимален наличен 

 



№ Параметър/Детайл Минимални изисквания Предложение 

използваем капацитет за OS 

в RAID 1: 500 GB 

4. RAID Controller RAID с поддръжка на нива 0, 

1, 5 

 

5. Client OS Support Предложените за работните 

станции 

 

6. Интерфейси за 

данни 

2 бр. 1 Gb/s LAN  

7. Операционна 

система 

Инсталирана и 

конфигурирана 

 

8. Специализиран 

софтуер 

VOIP Телефонна централа  

9. USB портове 2  

10. Захранващ блок 

(PSU) 

Два блока (Dual PSU), 

минимум 500W на блок 

 

11. Шаси За монтаж в 19ˮ RACK, 

заедно с релси и монтажни 

елементи 

 

12. Гаранционна 

поддръжка 

Отстраняване на повреда на 

мястото на монтажа или в 

оторизиран от 

производителя сервиз. 

При доставката да се 

представи документ с 

партиден номер от 

производителя. 

 

13. Документация В електронен вид  

14. Виртуализационен 

слой 

Съвместим с ДХЧО  

15. Копие за 

възстановяване 

Системният софтуер трябва 

да бъде осигурен под 

формата на инсталационен 

диск или флаш-диск (Flash-

drive). 

 

Интернет адресите на официалните Web сайтове на производителя, откъдето 

може да се верифицира дали оборудването отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя, са: 

………………………………………………………………………………...………. 

 



8. За постигане на изискванията по отношение на капацитет на натоварване, 

производителност и нива на ефективност, предлагаме допълнително следната техника 

за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с предложената архитектура, 

представена в Предварителната концепция (когато е приложимо, в допълнение към 

т.7): 

Вид устройтво:   

Предназначение:  

Предложен брой устройства от този вид:  

Производител/Модел/Продуктов номер:  

Характеристики, така както са посочени за 

съответното устройство от базовото 

хардурно решение (в т. 3.4.15.1 - 

3.4.15.15): 

 

Интернет адресите на официалните Web 

сайтове на производителя, откъдето може 

да се верифицира дали оборудването 

отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя 

 

Забележка: Горната информация се попълва толкова пъти, колкото е 

необходимо. 

 

9. Алтернативно хардуерно решение 

Попълва се от участник, който предлага алтернативно хардуерно решение, в 

съответствие с т. 3.4.15.16 от техническата спецификация. 

Не се допуска едновременно попълване на информация по т. 7 и т. 9. 

Вид устройтво:   

Предназначение:  

Предложен брой устройства от този вид:  

Производител/Модел/Продуктов номер:  

Характеристики, така както са посочени за 

съответното устройство от базовото 

хардурно решение (в т. 3.4.15.1 - 

3.4.15.15): 

 

Интернет адресите на официалните Web 

сайтове на производителя, откъдето може 

да се верифицира дали оборудването 

отговаря на заложените минимални 

технически изисквания на Възложителя 

 

 

Забележка: За всеки вид устройство се попълва отделна таблица. 

 



Обосновка на предложеното алтернативно решение в съответствие с т. 3.4.15.16 

от техническата спецификация. 

………………………………………………………………………………...………................ 

………………………………………………………………………………..................………. 

 

10. Декларираме, че хардуерните и комуникационните устройства, предмет 

на доставката, както и всички техни компоненти са маркирани с CE маркировка, 

същите са нови, неупотребявани и са включени в производствената листа на 

производителя, като са част от пътната му карта за пълна цялостна поддръжка и 

гаранция за не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на офертата. 



11. За внедряването, експлоатацията и поддръжката на ЦАИС ЕОП ще използваме и ще доставим на името на АОП следните 

лицензи: 

№ 

по 

ред 

Вид софтуер Предложение на 

участника 

(наименование на 

лиценза и версия на 

софтуера) 

Тип/вид лиценз,  

характеристики 

на лиценза 

Брой 

лицензи 

Област на 

приложение 

(подсистема) 

Наличие на 

такса за 

след-

гаранционна 

техническа 

поддръжка 

(Да/Не) 

1. Операционна система       

1.1.       

…       

2. Софтуер за виртуализация      

2.1.       

....       

3. Система за управление на бази 

данни 

     

       

4. Сървър за приложения       

5. Уеб сървър       

6. Език за програмиране      



7. Софтуер за комуникация с 

потребителите 

     

8. Софтуер за наблюдение      

9. Софтуер за защита      

10. Софтуер за архивиране      

11. Софтуерна телефонна централа      

12. Софтуер за Call Center      

13. Базов системен софтуер към 

хардуерно устройство 

     

14. Готов софтуерен модул      

... ...      

Забележки: 

1. Ако за даден вид софтуер са предложени повече от един тип лицензи, се попълват съответен брой редове; 

2. Лиценците, необходими за всяка област на приложение (подсистема) се попълват на отделен ред; 

3. Неприложимите полета остават непопълнени; 

4. Наличието на такса за следгаранционна техническа поддръжка се попълва информативно и не е показател, който се оценява. 

Декларирам, че  предложените софтуерни лицензи за т. 3, т. 8 и т. 12 от таблицата отговарят на всички изисквания, посочени в 

Техническата спецификация, което може да бъде проверено на следните Web сайтове:  

........................................................................................................................................................................................................................................



12. Декларираме, че ще осигурим гаранционна поддръжка на хардуера, 

комуникационното оборудване, базовия системен софтуер и приложния софтуер за 

срок от 1 (една) година, считано от датата на изпълнение на цялата поръчка, но не по-

рано от 31.12.2019 г. 

 

Дата: …....................  …………....................................................................................... 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

           (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………………… 

      (наименование на участника) 

 



          Образец № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

 

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

      (трите имена, ЕГН) 

с данни по документ за самоличност: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….., 

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване) 

в качеството ми на …………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………….,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване и поддръжка 

на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 

(ЦАИС ЕОП)“. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Запознат съм с проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

и съм съгласен с клаузите в него, като ги приемам без възражения.  

 

Дата ….....................  ………………................................................................................ 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

           (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………………… 

     ……………………………..(наименование на участника) 



          Образец № 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за срока на валидност на офертата 

 

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

      (трите имена, ЕГН) 

с данни по документ за самоличност: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….., 

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване) 

в качеството ми на …………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………….,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване и поддръжка 

на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 

(ЦАИС ЕОП)“. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

Срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на оферти. 

 

 

Дата ….....................  ………………................................................................................ 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

           (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………………… 

     ……………………………..(наименование на участника) 



          Образец № 6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и 

условията на труд 

 

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(трите имена, ЕГН) 

с данни по документ за самоличност: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….., 

(номер на лична карта; дата, орган и място на издаване) 

в качеството ми на …………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………….,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване, внедряване и поддръжка 

на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ 

(ЦАИС ЕОП)“. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата ….....................  ………………................................................................................ 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

           (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………………… 

     ……………………………..(наименование на участника) 

 

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 



на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими 

към услугите, предмет на поръчката, както следва: 

 1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

 2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 

труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица № 2  

Телефон: 02/8119 443 

 

http://www.nap.bg/page?id=178
http://www.nap.bg/
http://www.mlsp.government.bg/


   

 
 

Образец № 7 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От участник: .......……………………………………….................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за 

кореспонденция – адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да 

се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите 

членове) 

 

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-

базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с обявлението и документацията за участие в обществената поръчка 

с предмет: „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна 

уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, изготвихме и представяме на Вашето 

внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва: 

 

1. Обща предлагана цена за изпълнение на цялата обществена поръчка: 

……………… (словом:……… … ………………………………………………….) лв. без вкл. ДДС.  

Забележка: Цената се посочват в цели числа, без посочване на стотинки 

 

Декларираме, че в предложената от нас обща цена са включени всички необходими 

разходи за изпълнение на всички етапи, фази и дейности по поръчката, включително, но 

не само: разходи за осигуряване на лицензи за реализация и експлоатация на ЦАИС ЕОП за 

срока на договора, в т.ч. и през периода на гаранционна поддръжка, разходи за промени във 

функционалностите на ЦАИС ЕОП, продиктувани от промени в нормативната уредба, 

разходи за поддръжка и подновяване на сървърните цифрови сертификати по време на 

гаранционната поддръжка, разходи за разрешаването на проблеми, свързани с попадането на 

пощенския сървър на ЦАИС ЕОП в т. нар. „черни списъци“ и др. разходи, упоменати в 

Техническа спецификация на Възложителя, както и разходи по съпътстващи работи, 

неупоменати в Техническата спецификация на Възложителя, включително, но не само: 

транспортни разходи, разходи за мита и такси, опаковки, монтаж и др.  



   

 
 

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за вярно ще се приеме изписаното с 

думи. 

2. Разпределение на общата предложена цена по отделни компоненти: 

Забележки:  

 Сборът от предложените по-долу стойности следва да е равен на 

стойността, посочена по т.1. 

 Тези цени се представят с оглед необходимостта от проследяване на 

работата и разплащане на отделните видове дейности, предвид 

възможността да настъпят технически промени в етапността и 

последователността на изпълняваните дейности. 

 Цените се посочват в цели числа, без посочване на стотинки. 

2.1. Цена на услугите по разработване и въвеждане в експлоатация на модулите на 

ЦАИС ЕОП: 

№ 

от 

табл. 

7 от 

ТС 

Модул 
Цена 

в лв. без ДДС 

1 2 3 

 
ЦЕНА за изпълнение на етап І, включваща разработката 

на следните модули: 
 

1 Електронна регистрация (e-Registration)  

3 Електронно обявяване (e-Notification) 

4 Електронен подател (e-Sender) 

5 Електронна документация (e-Access) 

6 ЕЕДОП (ESPD) 

8 Обмен на информация в хода на процедурата 

9 Електронна оферта (e-Submission) 

10 Отваряне на оферти и заявления за участие (e-Opening) 

21 Електронен каталог (e-Catalogue) 

23 Доклади и статистически отчети (e-Reporting) 

27 Електронно фактуриране (e-Invoicing) 

29 Служебен административен модул (Back office) 

30 Служебен модул за управление на работните процеси 

(Business Process Management) 

31 Служебен модул Генератор на образци/шаблони (Form 

generator) 



   

 
 

32 Служебен модул Интерпретатор на логически условия и 

формули за изчисляване (MLI) 

 ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на етап ІІ,  

с разбивка по модули както следва: 

 

2 Модул за планиране на потребностите (e-Planning)  

7 Профил на купувача (Buyer‘s profile)  

11 Подбор (e-Qualification)  

12 Оценяване (e-Evaluation)  

13 Електронно възлагане и управление на договор (e-Contract)  

14 Външен контрол, осъществяван от АОП (PPA control)  

15 Електронна жалба (e-Appeal)  

16 Провеждане на вътрешен конкурентен избор по Рамково 

споразумение (Mini competition within Framework agreement) 

 

17 Електронни заявки по договори (e-Ordering)  

18 Динамична система за покупки (DPS)  

19 Квалификационна система (Qualification system)  

20 Електронен търг (e-Auction)  

22 Електронен магазин (e-Shop)  

24 Страница на АОП (PPA site)  

25 Външни експерти (External Experts)  

26 Последващ контрол (e-Audit)  

28 Електронно разплащане (e-Payment)   

 

2.2. Цена на доставяното хардуерно и комуникационно оборудване: 

2.2.1 В случай, че е подадено предложение за изпълнение на поръчката съгласно с т. 7 

(и т. 8 когато е приложимо) от Образец № 3: 

 

Номер 

по ред 

Наименование на 

оборудването 
Брой 

 

Единична цена 

в лв. без ДДС 

Обща цена 

в лв. без ДДС 

(3 х 4) 

1 2 3 4 5 

1 Уеб сървъри    

2 Сървъри за приложения    

3 Сървъри за бази данни    

4 Дискови масиви 

4.1 Дисков масив за съхранение на 

данни и информация за 

продукционната система 

   

4.2 Дисков масив за съхранение на 

данни и информация за 

резервната система 

   

5 Сървър за архивиране    

6 SAN комутатор    

7 Сървър за комуникация с 

потребителите    

8 Сървър за наблюдение    



   

 
 

9 Виртуализационен сървър в 

резервния център    

10 Непрекъсваеми токозахранващи 

устройства (UPS)    

11 Комуникационен шкаф (RACK)    

12 Комутатори    

13 Защитни стени    

14 Балансьори (когато е 

приложимо)    

15 Оборудване за Call Center 

15.1 Работни станции    

15.2 Сървър, поддържащ телефонна 

централа    

16 Допълнително предложена техника за изпълнение на обществената поръчка, в 

съответствие с предложената архитектура, представена в Предварителната 

концепция (когато е приложимо): 

16.1.     

16.2.     

…     

Обща предлагана цена на хардуерно и комуникационно 

оборудване (сума по колона 5) 

 

 

2.2.2 В случай, че е подадено предложение за изпълнение на поръчката съгласно с т. 9 

от Образец № 3: 

Номер 

по ред 

Наименование на 

оборудването 
Брой 

 

Единична цена 

в лв. без ДДС 

Обща цена 

в лв. без ДДС 

(3 х 4) 

1 2 3 4 5 

     

...     

     

Обща предлагана цена на хардуерно и комуникационно 

оборудване (сума по колона 5) 
 

2.3. Цена на лицензите, които ще бъдат доставени и използвани за внедряването, 

експлоатацията и поддръжката на ЦАИС ЕОП: 

№ 

по 

ред 

Област на 

приложение 

Наименование 

на лиценза/ 

лицензите 

Брой 

лицензи 

Единичн

а цена 

в лв. без 

ДДС 

 

Обща цена 

в лв. без 

ДДС 

(4 х 5) 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Операционна система  

1.1.       



   

 
 

…       

2 Софтуер за 

виртуализация 

     

2.1.       

3 Система за 

управление на 

бази данни 

     

4 Език за 

програмиране 

     

5 Сървър за 

приложения 

     

6 Web сървър      

7 Софтуер за 

комуникация с 

потребителите 

     

8 Софтуер за 

наблюдение 

     

9 Софтуер за 

защита 

     

10 Софтуер за 

архивиране 

     

11 Софтуер за Call 

Center 

     

12 Базов системен 

софтуер към 

хардуерно 

устройство 

     

13 Готови 

софтуерни 

модули 

     

... ...      

Обща цена (сума по колона 6):   

Забележка:  

 Броят и типът на изброените в таблицата лицензи трябва да съответстват на 

броя и типа на лицензите, посочени в таблицата към т. 10 от Предложението за 

изпълнение на поръчката на участника. 

 В случай, че цената на софтуер е включена в цената на съответно хардуерно 

устройство, това обстоятелство се посочва в колона 7, а в колони 5 и 6 се посочва 

стойност 0 (нула).  



   

 
 

2.4. Цена на услугите по инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация и 

гаранционна поддръжка на софтуерното и хардуерното оборудване: ……………………….. 

(словом: ……………………….) лв. без ДДС, в това число цена, предвидена само за 

гаранционна поддръжка, изчислена на база една година: ……………………….. (словом: 

……………………….) лв. без ДДС*. 

* Представя се с оглед реализиране на предвидената опция 

 

2.5. Цена на услугите за провеждане на следните видове обучения: 

Номер 

по ред 
Вид обучение Брой 

 

Единична цена 

в лв. без ДДС 

 

Обща цена 

в лв. без ДДС 

(3 х 4) 

1 2 3 4 5 

1. 
Обучение на 

администратори 
1   

2. 
Обучение на 

служителите на АОП 
2   

3.1. 
Обучение на крайните 

потребители 
3   

3.2. 

Допълнителни 

обучения за крайните 

потребители (в случай 

че са предложени) 

   

Обща цена (сума по колона 5)  

 

Дата: ….....................  ………………................................................................................ 

              (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………… 

             (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

 

    …………..……………………………………………………….. 

          (качество на лицето, представляващо участника) 

 

    …………………………………………………………………………… 

     (наименование на участника) 

 



 

Обрацец № 8 

Пример! 

 

               До 

          (Възложител)……………………………………….. 

           (адрес)………………………………………………. 

                          

Банкова гаранция №.............. 

за изпълнение на договор за обществена поръчка 

и за обезпечаване на гаранционния срок 

 
Ние, .................................. (банка), със седалище ........................................................ (адрес) 

сме уведомени, че между Вас, .................................................. (Възложител), като Възложител 

и фирма ....................................., със седалище ...................................................................... (адрес), 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ ..........................., като Изпълнител, съгласно Решение № … / … (дата), 

предстои да бъде сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Разработване, 

внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: 

Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ на обща стойност ............... (цифром) .......................................... 

(словом) лева без ДДС. 

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша 

полза банкова гаранция за изпълнение на договора и за обезпечаване на гаранционния срок 

за сумата ............................... (цифром), ............................................ (словом) лв. 

 

С настоящата гаранция ние ................................................................................... (банка) 

поемаме неотменяем и безусловен ангажимент, независимо от възраженията на Изпълнителя 

или трети лица, да Ви заплатим при Ваше първо писмено искане всяка сума общо максимум 

до .......................... (цифром) .............................................................. (словом) лв. (посочва се 

пълният рамер на гаранцията) при получаване на надлежно подписано искане за плащане и 

декларация, удостоверяваща, че фирма .......................................................... (име и адрес на 

Изпълнителя) не е изпълнила частично или изцяло, включително некачествено, забавено или 

лошо, което и да е от задълженията си по договора, в резултат на което Вие имате право да 

предявите иск за плащане по тази гаранция. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез 

посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените 

от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко 

плащане, извършено по нея.  

Настоящата гаранция е валидна до .........… (дата - срока на договора, 

включително до изтичане на гаранционния срок, удължен с 30 дни) и изтича изцяло и 

автоматично в случай, че до ......... часа на .................... (дата) искането Ви, предявено при 

горепосочените условия не е постъпило в ....................................... (банка). След тази дата и 

час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е 

върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само 

след връщане на оригинала на същата в ………………………………………… (банка).  

  

 

Подписи:  
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес

Агенция по  обществени поръчки 131236380

ул. Леге 4

София BG411 1000 BG

Ана Миткова, Сашка Иванова 02 98597160; 02 98597169

aop@aop.bg 02 98597152

http://www.aop.bg

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,1680278&_dad=portal&_schema=PORTAL

I.2) Вид на възложителя

I.3) Основна дейност
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I.4) Основна дейност

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Да Не

II.1) Вид на процедурата

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)

УНП: a37c52ff-8a85-40b8-98bd-54bfd3ddd807 2



Партида: 00005 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

(попълва се от секторен възложител)

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

ІV.1) Наименование
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-
базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система 
„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

ІV.2) Обект на поръчката

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи,  
доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри 
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни 
обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), наричана още Системата, която да обхваща 
всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, 
подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на 
договор, фактуриране, разплащане и пр., на всички видове процедури и 
способи за възлагане на обществени поръчки, съгласно Директивите на ЕС и 
националното законодателство.
В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности:
• разработване на ЦАИС ЕОП на модулен принцип, чрез която трябва да бъдат 
реализирани всички работни процеси на всички видове процедури, специфични 
техники, инструменти и начини за възлагане на обществени поръчки, 
предвидени в ЗОП;
• доставка на хардуерно и комуникационно оборудване и доставка на базов 
системен софтуер;
• инсталиране на хардуерно, комуникационно оборудване и базов системен 
софтуер;
• инсталиране и настройване на Системата върху доставеното хардуерно и 
софтуерно оборудване;
• тестване на Системата;
• изграждане и въвеждане в експлоатация на Call Center;
• обучение на потребители и администратори на Системата;
• пускане в експлоатация на Системата;
• гаранционна поддръжка на Системата.
Системата следва да бъде проектирана и изградена в съответствие с 
Техническата спецификация и с предварителните условия за допустимост на 
проекти по Оперативна програма „Добро управление“, като част от 
функционалностите й имат характер на административна услуга.

УНП: a37c52ff-8a85-40b8-98bd-54bfd3ddd807 3
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ЦАИС ЕОП трябва да бъде проектирана въз основа на принципите за отворени 
данни (open data), където е приложимо, и да е оперативно съвместима с 
действащите платформи за централизирано възлагане. Системата следва да 
позволява неограничен обмен на данни с официални регистри, да е модулна, 
мащабируема, както и лесна за адаптиране, така че да позволява въвеждане 
на промени, изисквани от националното или европейското законодателство. 
ЦАИС ЕОП следва да работи въз основа на принципа за „единна точка за 
достъп”, да бъде общодостъпна през интернет и да осигурява на всички 
потребители достъп с използване само на интернет браузър. В Системата 
трябва да могат да се използват квалифицирани електронни подписи, 
издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги в рамките 
на ЕС. ЦАИС ЕОП трябва да поддържа история за действия и събития. 
Системата следва да поддържа най-малко версии на български и английски 
език по отношение на общата информация, с пълна взаимозаменяемост между 
двата езика на интерфейса. Услугите на ЦАИС ЕОП ще се предоставят на 
потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 
Въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП следва 
да приключи не по-късно от 36 месеца, считано от датата на сключване на 
договора, като изпълнението е на два етапа. Първият етап трябва да 
приключи не по-късно от 12 месеца от сключване на договора. Гаранционната 
поддръжка е за една година, считано от датата на изпълнение на цялата 
поръчка, но не по-рано от 31.12.2019 г.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на  
околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)
(брой)

(брой)

(брой)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не

Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос 1: Административно 
обслужване и е-управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Проектът следва да бъде одобрен 
след стартиране на поръчката.

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да Не

Поръчката не съдържа обособени позиции. Разделянето на поръчката на 
обособени позиции би осуетило едновременното и своевременно изпълнение на 
услугата и доставката, което единствено гарантира постигане на целения 
резултат.
Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без 
обособяване на позиции е да:
• осигури пълна съвместимост на хардуера и софтуера;
• Възложителят да разполага с едно лице – Изпълнител, което да отговаря 
за внедряването на цялата система, респективно да носи отговорност за 
нейната гаранционна поддръжка;
• оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен 
контрагент за дейностите в пълен обем.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
5520000 BGN
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Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
BGN

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне  
без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена  
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________-
________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София 1000 Република 

УНП: a37c52ff-8a85-40b8-98bd-54bfd3ddd807 5
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България

02 9884070

cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по 
чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
...

VIII.2) Длъжност:
...

УНП: a37c52ff-8a85-40b8-98bd-54bfd3ddd807 6
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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят  
за процедурата)

Агенция по  обществени поръчки 131236380

ул. Леге 4

София BG411 1000 BG

Ана Миткова, Сашка Иванова +359 298597160/ +359 
298597169

aop@aop.bg +359 298597152

http://www.aop.bg

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93%
2C1680278&_dad=portal&_schema=PORTAL

I.2) Съвместно възлагане

I.3) Комуникация

I.4) Вид на възлагащия орган
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I.5) Основна дейност

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-
базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система 
„Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

II.1.2) Основен CPV код: 72212000

 ____

II.1.3) Вид на поръчка

II.1.4) Кратко описание:
В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности:
• разработване на ЦАИС ЕОП на модулен принцип (съгласно Техническата 
спецификация), чрез която трябва да бъдат реализирани всички работни 
процеси на всички видове процедури, специфични техники, инструменти и 
начини за възлагане на обществени поръчки, предвидени в ЗОП;
• доставка на хардуерно и комуникационно оборудване и доставка на базов 
системен софтуер;
• инсталиране на хардуерно, комуникационно оборудване и базов системен 
софтуер;
• инсталиране и настройване на Системата върху доставеното хардуерно и 
софтуерно оборудване;
• тестване на Системата;
• изграждане и въвеждане в експлоатация на Call Center;
• обучение на потребители и администратори на Системата;
• пускане в експлоатация на Системата;
• гаранционна поддръжка на Системата.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
5520000 BGN

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
48820000

 ____

32420000

 ____

31154000

 ____

30200000

 ____

32500000

 ____

48000000

 ____

51610000

 ____

80511000

 ____

72260000

 ____

72250000

 ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение

гр. София и територията на Република България

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри 
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни 
обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), наричана още Системата, която да обхваща 
всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, 
подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на 
договор, фактуриране, разплащане и пр., на всички видове процедури и 
способи за възлагане на обществени поръчки, съгласно Директивите на ЕС и 
националното законодателство.
В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности:
• разработване на ЦАИС ЕОП на модулен принцип, чрез която трябва да бъдат 
реализирани всички работни процеси на всички видове процедури, специфични 
техники, инструменти и начини за възлагане на обществени поръчки, 
предвидени в ЗОП;
• доставка на хардуерно и комуникационно оборудване и доставка на базов 
системен софтуер;
• инсталиране на хардуерно, комуникационно оборудване и базов системен 
софтуер;
• инсталиране и настройване на Системата върху доставеното хардуерно и 
софтуерно оборудване;
• тестване на Системата;
• изграждане и въвеждане в експлоатация на Call Center;
• обучение на потребители и администратори на Системата;
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• пускане в експлоатация на Системата;
• гаранционна поддръжка на Системата.
Системата следва да бъде проектирана и изградена в съответствие с 
Техническата спецификация и с предварителните условия за допустимост на 
проекти по Оперативна програма „Добро управление“, като част от 
функционалностите й имат характер на административна услуга.
ЦАИС ЕОП трябва да бъде проектирана въз основа на принципите за отворени 
данни (open data), където е приложимо, и да е оперативно съвместима с 
действащите платформи за централизирано възлагане. Системата следва да 
позволява неограничен обмен на данни с официални регистри, да е модулна, 
мащабируема, както и лесна за адаптиране, така че да позволява въвеждане 
на промени, изисквани от националното или европейското законодателство. 
ЦАИС ЕОП следва да работи въз основа на принципа за „единна точка за 
достъп”, да бъде общодостъпна през интернет и да осигурява на всички 
потребители достъп с използване само на интернет браузър. В Системата 
трябва да могат да се използват квалифицирани електронни подписи, 
издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги в рамките 
на ЕС. ЦАИС ЕОП трябва да поддържа история за действия и събития. 
Системата следва да поддържа най-малко версии на български и английски 
език по отношение на общата информация, с пълна взаимозаменяемост между 
двата езика на интерфейса. Услугите на ЦАИС ЕОП ще се предоставят на 
потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 
Въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на ЦАИС ЕОП следва 
да приключи не по-късно от 36 месеца, считано от датата на сключване на 
договора, като изпълнението е на два етапа. Първият етап трябва да 
приключи не по-късно от 12 месеца от сключване на договора. Гаранционната 
поддръжка е за една година, считано от датата на изпълнение на цялата 
поръчка, но не по-рано от 31.12.2019 г.

II.2.5) Критерии за възлагане

Оценка на ръководния състав и персонал 15

Срок за изпълнение на етап І 4

Предложение за допълнителни обучения за крайните 
потребители на Системата

2

Наличен допълнителен ефективен капацитет за данни за 
всеки дисков масив

1

Предварителна концепция 18

60

II.2.6) Прогнозна стойност
5520000 BGN

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки

Да Не
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени

II.2.10) Информация относно вариантите
Да Не

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не

Възложителят си запазва правото да възложи гаранционна поддръжка за 
допълнителен период при цените и условията, посочени в офертата на 
участника и неговото ценово предложение.

II.2.12)  Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не

Поръчката се финансира по ОПДУ, приоритетна ос 1: Административно 
обслужване и е-управление, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Проектът следва 
да бъде одобрен след стартиране на поръчката.

II.2.14) Допълнителна информация:
За изпълнение на поръчката няма да бъдат приемани варианти, но 
участниците имат възможност да представят оферта, базирана на базово 
хардуерно решение, представено от Възложителя в техническата спецификация 
или да предложат свое решение, чрез което се постигат еквивалентни или по
-добри показатели (вж. техн. спецификация).  Обществената поръчка е за 
услуги като съдържа и дейност доставка на хардуер.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот за последните 
три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.), в 
зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.
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2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти за последните 
три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.), в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал 
дейността си. 

1. Участникът трябва да има минимален общ оборот в размер на 7 000 000 
(седем милиона) лева за последните три приключили финансови години (2013 
г., 2014 г. и 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е 
създаден или е започнал дейността си. За участник – чуждестранно лице 
оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в 
лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 6 
000 000 (шест милиона) лв., от които 5 000 000 (пет милиона) лв. оборот 
от дейности, свързани с разработване и внедряване на софтуер, и 1 000 000 
(един милион) лв. оборот от дейности, свързани с доставка на хардуер, за 
последните три приключили финансови години (2013 г., 2014 г. и 2015 г.) в 
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал 
дейността си. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по 
официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на 
подаване на офертата. 
За оборот попадащ в обхвата на поръчката се счита такъв, реализиран от: 
1) разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и 
информационни системи; 
2) доставка на компютърно и комуникационно оборудване.

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности

1. Участникът трябва да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата. 
2. Участникът трябва да прилага:
а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN 
ISO 9001:xxxx или еквивалентно, и 
б) система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на 
стандарт БДС ЕN ISO 27001:xxxx или еквивалентно, и 
в) система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС EN 
ISO 20000-1:2012 или еквивалентно. 
3. Участникът следва да обезпечи извършването на ремонтите на доставеното 
оборудване в оторизиран/и сервиз/и, за целия срок на договора.
4. Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение на 
поръчката извън подлежащия на оценка екип.

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 
участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга, включваща:
1.1. Разработка и внедряване на web базирана информационна система, с 
използване на система за управление на бази данни и поддържаща работа с 
електронни подписи, на стойност не по-ниска от 500 000 лв. и
1.2. Изграждане на виртуализирана сървърна инфраструктура.
Двете изисквания могат да се докажат с изпълнението на един или повече 
договори.
2. Участникът следва да разполага с:
а) валиден сертификат за система за управление на качеството, 
съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:xxxx (или еквивалентно), с 
обхват: разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и 
информационни системи;

УНП: 752822df-d8da-403c-a9cb-c8dd481f1a32 6



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

б) валиден сертификат за система за управление на сигурността на 
информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:xxxx (или 
еквивалентно), с обхват: разработване, внедряване и поддръжка на 
софтуерни продукти и информационни системи;
в) валиден сертификат за система за управление на ИТ услуги, 
съответстваща на стандарт БДС EN ISO 20000-1:2012 (или еквивалентно), с 
обхват предоставяне на услуги по разработване и поддръжка на софтуерни 
продукти, приложения, хардуерна инфраструктура, комуникационни и 
информационни системи за външни клиенти.
3. Участникът трябва да разполага с документ, документ, от който е видно, 
че сервизът, в който ще се извършва гаранционната поддръжка е оторизиран 
от производителя или официалния вносител на доставеното оборудване.
4. Участникът следва да разполага със следните технически лица:
4.1. Специалист по хардуер и системен софтуер - 1 бр., за когото е 
налице:
- висше образование в областите „Технически науки” или „Природни науки, 
математика и информатика”, а когато е придобито извън страната – в 
области, еквивалентни на посочените;
- професионален опит – участие в инсталиране и поддръжка на хардуерно 
оборудване и системен софтуер в 1 успешно приключил проект на стойност, 
не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ внедряване на 
информационна система, за последните 3 години;
4.2. Юристи – 2 бр., за които са налице:
- висше образование, специалност „Право“, а когато е придобито извън 
страната – по специалност, еквивалентна на посочената;
- професионален опит: минимум 3 години.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Поръчката ще бъде изпълнявана поетапно, с два обособени етапа. След 
изпълнение на Етап I следва да е осигурена базова функционалност на 
Системата, за провеждане на всички видове процедури по ЗОП чрез внедрени 
модули. На етап II следва да се осигурят допълнителни функционалности за 
цялостно управление на възлагателния процес, вкл. подписване на договори, 
разплащане и др. След приключване на Етап I следва да се изготвят и 
предадат съответни ръководства, както и да се проведат обучения. 
Разплащането на дейностите ще се извършва съобразно приключването на 
всеки от етапите и след всяко от проведените обучения. Изпълнителят има 
възможност да поиска аванс в размер до 10 на сто съобразно стойността на 
всеки от етапите, който се обезпечава с гаранция. Гаранцията за 
изпълнение на договора се представя преди сключване на договора от 
избрания за изпълнител участник и е в размер на 5 на сто от стойността на 
договора. Гаранцията ще се освобождава поетапно съобразно изпълнението на 
отделните етапи.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на  
договарянето или на диалога

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да Не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹
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IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация: ²
1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1-3 и т. 5 
от ЗОП. Възложителят ще острани от участие в процедурата и:
• участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; 
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока 
от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката; 
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация 
и условията по поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по пар. 14 от ПЗР на Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици, са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 
8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон. 
2. Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП при подаване на оферта участникът декларира 
липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с 
критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които 
се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани 
допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 
6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, 
определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 
съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София 1000 BG
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+359 29884070

cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

VІ.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по 
чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
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