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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


АДФИ - Агенция за държавна финансова инспекция;



АОП – Агенция по обществени поръчки;



АП – Администратор на приложението;



АФКОС - Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз",
Министерство на вътрешните работи;



ЕК - Европейска комисия;



ЕС – Европейски съюз;



ЗАПСП – Закон за авторското право и сродните му права;



ЗЕДЕП – Закон за електронния документ и електронния подпис;



ЗЕУ – Закон за електронното управление;



ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;



ЗОП – Закон за обществените поръчки;



ИА ОСЕС - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз",
Министерство на финансите;



ИКТ – Информационни и комуникационни технологии;



КЗК - Комисия за защита на конкуренцията;



МЗ - Министерство на здравеопазването;



МСП – Малки и средни предприятия;



МФ - Министерство на финансите;



НЗОК - Национална здравносигурителна каса;



ОВ на ЕС – Официален вестник на Европейския съюз;



ОП – Обществена/и поръчка/и;



ОТР – Общ терминологичен речник;



ПОП – Портал за обществени поръчки;
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ППЗОП – Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;



РОП – Регистър на обществените поръчки;



РС - Рамково споразумение;



СЕВОП – Система за електронно възлагане на обществени поръчки;



СП – Сметна палата;



СС – Стопански субект;



УООП - Управляващ орган на оперативна програма;



ЦАИС ЕОП – Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни
обществени поръчки“;



ЦОП – Централен орган за покупки;



BI - Business Intelligence;



BPM – Business Process Management;



CPV – CommonProcurement Vocabulary (Общ терминологичен речник, свързан с
обществените поръчки);



DPS - Dynamic Purchasing System;



e-CERTIS – информационна система, предоставяща информация относно различни
документи, които участниците в обществени поръчки в страните от ЕС следва да
представят в процеса на възлагането;



MLI - Mathematical and Logical Interpreter;



NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Номенклатура на териториалните
единици за статистически цели);



RegiX - софтуерна инфраструктура за автоматизирано извличане на данни от регистри
на централните администрации;



TED – Tenders Electronic Daily (ежедневен електронен бюлетин на ОВ на ЕС за
обществени поръчки в рамките на ЕС).
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1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Новите директиви на ЕС за обществените поръчки от 2014 г. представят принципните
изисквания за електронно възлагане на обществени поръчки, предписват правила за електронна
комуникация и създават процедури за специални онлайн методи и инструменти за възлагане на
обществени поръчки, като препоръчват на държавите членки на ЕС да въведат софтуерни
платформи и решения, които да позволяват цялостно електронно възлагане на обществени
поръчки (“end-to-end eProcurement”).
Директивите на ЕС за обществени поръчки са транспонирани в българското
законодателство чрез новите ЗОП и ППЗОП, в сила от 15.04.2016 г. С чл. 40 ЗОП е регламентирано
използването на „единна национална електронна уеб-базирана платформа“ от възложителите
при възлагането на обществени поръчки.
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Разработване, внедряване и поддръжка
на единна национална електронна уеб-базирана платформа: „Централизирана автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“.
При създаването, внедряването и използването на ЦАИС ЕОП следва да се приложат
посочените по-долу основни принципи:
Оперативна съвместимост
Системата трябва да бъде оперативно съвместима с общодостъпни продукти на ИКТ за
масова употреба, включително хардуер и софтуер, уеб браузъри, клиенти за електронна поща и
др.
Публичност и прозрачност
Системата следва да позволява достъп до широк набор от данни и информация, въз
основа на който потребителите, съобразно предоставените им права, да могат да проследят
действията на участниците в процеса на възлагане на всеки етап от провеждането на процедурите
за ОП.
Златната книга за електронните обществени поръчки, публикувана от Европейската
комисия през 2012 г., изброява минималните изисквания за това, как платформата да се направи
лесна за използване и прозрачна. Тя трябва да дава възможност да се преглеждат обявления за
поръчки, да се търси специфична информация посредством набор от критерии за търсене, да се
оповестяват промени в условията за участие и др.
Проследимост и сигурност
Всички действия в процеса за електронно възлагане на обществени поръчки трябва да се
регистрират и проследяват в реално време; участващите субекти да са разпознаваеми; данните да
са запазени, така че да се гарантира целостта на документите и да се осигурят гаранции за
достъпването им само от оправомощени лица в съответния момент.
Изискванията и стандартите за сигурност, на които трябва да отговарят информационните
системи за предоставяне на административни услуги по електронен път и обмен на електронни
документи между административните органи, както и общите мерки за сигурност, които трябва
да се предприемат от административните органи, са дефинирани в ЗЕУ и Наредбата за общите
изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
Пропорционалност
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ЦАИС ЕОП и нейните бази данни трябва да бъдат защитени в нужната степен без да се
препятства възможността за одит и проверки от оторизирани за целта лица. Използваните
квалифицирани електронни подписи, специализирани инструменти и устройства, не следва да
ограничават достъпа до информацията.

1.1

Действаща нормативна уредба
1.1.1 Приложими директиви, регламенти и други нормативни актове на ЕС:


Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014
година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО;



Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014
година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в
секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за
отмяна на Директива 2004/17/ЕО;
Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година
относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за
строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на
отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО;
Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
относно електронното фактуриране при обществените поръчки;
Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007
годиназа изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед
повишаване наефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на
обществени поръчки;
Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно координирането
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането
на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти,
извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния
сектор;
Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на
обществени поръчки за доставки и за строителство;
Регламент (ЕО) № 213/2008 на Комисията oт 28 ноември 2007 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия
терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и на директиви
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с
ревизирането на CPV;
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за
установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени
поръчки;
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Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 година за
установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта
на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011.

Пълните текстове на тези актове могат да бъдат изтеглени от Портала за
обществени поръчки, тематична област “Нормативна уредба”, опция “Европейско
законодателство”.

1.1.2 Национално законодателство в областта на обществените поръчки:





Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г.;
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г.;
Наредба по чл. 13 ЗОП;
Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от
Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред
Върховния административен съд;

Пълните текстове на тези актове могат да бъдат изтеглени от Портала за
обществени поръчки, тематична област “Нормативна уредба”, опция “Национално
законодателство”.




Постановление на МС № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган
за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт
(http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B9206D5AE3B8F7746070
DF9830946BB7?idMat=99862);
Постановление на МС № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за
възлагане
на
обществени
поръчки
в
сектор
"Здравеопазване"
(http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/06/18/postanovlenie-146.pdf).

1.1.3 Национално законодателство в областта на електронното управление:








Закон за електронно управление (ЗЕУ) и наредбите на МС към него:
- Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна
сигурност (НОИОСИС);
- Наредба за електронните административни услуги;
- Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи
(НИЕСОЕД);
- Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите.
Закон за електронния документ и електронния подпис;
Закон за електронната идентификация (в сила от 21.11.2016 г.);
Закон за защита на личните данни;
Закон за защита на класифицираната информация;
Общи правила за идентичност на сайтовете в държавната администрация
(http://www.identity.egov.bg).

При изпълнение на обществената поръчка следва да бъдат съобразявани всички
относими изисквания, произтичащи от действащите нормативни актове.
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1.2

ПОП и РОП

Понастоящем част от етапите на електронното възлагане на обществени поръчки са
реализирани чрез действащия Регистър на обществените поръчки, създаден през 2004 г.
Достъпът до информацията в него е безплатен и публичен. Той се осигурява чрез Портала за
обществени поръчки на интернет адрес www.aop.bg .
Към 01.01.2016 г.в РОП се съдържа информация за:



5 912 възложители и техни поделения;
24 475 изпълнители на обществени поръчки.

На годишна база в България се обявяват средно около 11 000 процедури за обществени
поръчки и около 12 000 публични покани (след 15.04.2016 г. за техен аналог могат да се приемат
обявите за обществени порчъки на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП).
В ПОП се публикуват средно 55 000 документа на година. В Портала се регистрират около
1 700 000 уникални посещения годишно.
Към настоящия момент АОП е разработила и предоставя на потребителите следните
услуги във връзка с процеса на електронно възлагане:






електронно публикуване на информация в РОП - през 2015 г. 96% от всички документи
са въведени директно в базата данни от упълномощени лица на възложителите с
използване на електронен подпис;
електронен подател (услуга за служебно препращане на подлежаща на публикуване
информация в ОВ на ЕС) - през 2015 г. АОП е препратила служебно 9 753 обявления, а
от началото на предоставяне на услугата около 44 000 обявления;
възможност за предоставяне на електронна документация за участие в обществена
поръчка, за публикуване на разяснения към нея, както и за размяна на въпроси и
отговори между възложителя и заинтересованите лица.

Услугите се предоставят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
ПОП предоставя възможности за извършване на бързо и разширено търсене по различни
критерии, запазване на шаблони за търсене и предлага безплатен електронен абонамент за
достъпната информация.

1.3

Пазар на обществените поръчки

Системата за възлагане на обществени поръчки в България предоставя възможност на
възложителите да провеждат ОП самостоятелно или съвместно с други възложители, като е
предвиден и ред за централизирано възлагане посредством възможностите за установяване на
ЦОП.
В таблиците по-долу е представена статистическа информация за ОП в България към
01.01.2016 г.
Таблица 1: Общ брой обявени процедури за възлагане на обществени поръчки в България

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо

13370

7811

7425

8202

10132

11939

11894

11111

4379

2593

2807

3396

6899

8784

8478

7651

Открита

9

Година
процедура
Ограничена
процедура
Ускорена
ограничена
процедура
Договаряне с
обявление
Ускорено
договаряне с
обявление
Договаряне
без обявление
Конкурс за
проект
Състезателен
диалог
По Наредбата
за възлгане на
малки
обществени
поръчки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

2

4

3

17

18

18

24

1

0

3

1

5

1

3

2

631

404

462

442

260

258

355

423

23

25

9

13

11

4

4

5

1232

841

781

928

2205

2863

3021

3003

30

6

10

3

10

11

15

9

5

2

0

0

0

0

0

1

7064

3938

3349

3416

725

0*

0*

0*

* Отпаднало основание
Таблица 2: Общ брой процедури, публикувани през последните три години

Година

Общ брой процедури

2013

11939

2014

11894

2015

11111

Таблица 3: Общ брой договори, сключени през последните три години

Година

Общ брой сключени договори

2013

23197

2014

25244

2015

23 349

Таблица 4: Стойност на сключените договори през последните три години

Година
2013

Обща стойност в лв., без ДДС
7 918 558 977

10

2014

7 718 229 492

2015

7 170 798 564

Таблица 5: Публична покана (по реда на Глава Осма „a" от действалия до 14.04.2016 г. ЗОП – Възлагане чрез публична покана)

Година

Общ брой

2012

10523

2013

13438

2014

13221

Допълнителна статистическа информация може да бъде получена чрез Портала за
обществени поръчки на адрес:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1590259&_dad=portal&_schema=PORTAL
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2
2.1

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Обща цел

Общата цел на обществената поръчка е да се разработи и внедри Централизирана
автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, наричана понататък Системата, посредством която да се осигурява възлагателният процес на всички етапи от
реализацията му. Системата ще е задължителна за използване както от публичните, така и от
секторните възложители. Услугите на ЦАИС ЕОП ще се предоставят на потребителите 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата.
Участниците следва да представят предложение за разработка на цялостна система за
възлагане на договори за обществени поръчки, която да обхваща всички етапи от процеса, вкл.
планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на
договор, фактуриране, разплащане и пр.
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, поддържани от държавни и общински администрации.

2.2

Модули и функционалности на ЦАИС ЕОП

ЦАИС ЕОП трябва да е модулна и мащабируема, както и лесна за адаптиране, така че да
позволява въвеждане на промени, изисквани от националното или европейското
законодателство.
Системата трябва да включва следните модули, описани по-долу:
Таблица 6: Кратко описание на модулите на ЦАИС ЕОП

№

Наименование на
модул

1

Електронна регистрация
(e-Registration)

2

Модул за планиране на
потребностите (ePlanning)

Описание
Този модул ще е отговорен за регистрацията на всички видове
потребители. Той трябва да осигурява управлението на
автентикацията (идентифицирането) и oторизацията (задаването на
права и роли) на потребителите на Системата и да предоставя
единна точка за достъп до нейните модули, в зависимост от правата
на потребителя.
Модулът трябва да обслужва възложителите (вкл. възложители с
поделения/клонове, както и ЦОП) за дейностите, свързани със
събиране и обобщаване на потребностите.
Той следва да позволява създаване и редактиране на списък с
потребности, представени чрез CPV кодове, обобщаване на
информацията, както и генериране на предварително обявление
при необходимост.
Модулът ще поддържа график на поръчките с възможност за
напомняне за наближаване на определени събития.
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№

Наименование на
модул

3

Електронно обявяване
(e-Notification)

4

Електронен подател (eSender)

5

Електронна
документация
(e-Access)

6

ЕЕДОП (ESPD)

Описание
Този модул трябва да осигурява възможност за въвеждане на
необходимата информацията с цел попълване на приложимите
образци. Формирането на документите за публикуване ще се
извършва автоматично от Системата, след въвеждането на цялата
необходима информация и потвърждаването й от потребителя.
Модулът ще предоставя функционалност за публикуване на
обявленията в ПОП и ще предоставя данни на модул „Електронен
подател“, с оглед осигуряване на публикации в ОВ на ЕС.
Данните за възложителя следва да се извличат автоматично от
модул „Електронна регистрация“ - адрес, вид на възложителя,
наименование, дейност.
Приложимите номенклатури - NUTS, CPV и др. следва да бъдат
поддържани от модула, като включването на информация от тях в
процеса на попълване трябва да бъде улеснено чрез интуитивен
графичен потребителски интерфейс.
Модулът „Електронно обявяване” трябва да позволява
публикуването на всички видове документи за всички, предвидени в
закона процедури и режими.
Модулът трябва да осигурява конвертиране на информацията,
подлежаща на публикуване в ОВ на ЕС, във формат, определен от
службата за публикации, както и изпращане на информацията за
публикуване и проследяване на действията на ОВ на ЕС.
Модулът трябва да предоставя възможност за изработване на
документация за конкретна обществена поръчка. Чрез него следва
да могат да се създават и актуализират образци, както и да се
използват такива от библиотека с готови стандартизирани образци
(шаблони/templates). Чрез него възложителите трябва да имат
възможност да осигуряват безплатен и неограничен достъп на
заинтересованите лица до документацията чрез профила на
купувача.
Този модул трябва да дава възможност на възложителите да
определят подлежащите на попълване полета на ЕЕДОП за
конкретна обществена поръчка.
От гледна точка на стопанските субекти, модулът ще позволява да се
попълни изискуемата информация в шаблон на ЕЕДОП за конкретна
обществена поръчка, съдържащ полетата, относими към
поставените от възложителя изисквания по отношение на
основанията за изключване и критериите за подбор. Модулът
следва да позволява прикачване на доказателствени документи.
Модулът трябва да предоставя функционалност за импорт/експорт
на ЕЕДОП в стандартизирания XML формат, определен от
Европейската комисия.
Като допълнителна функционалност, модулът трябва да предоставя
достъп до данните за стопанските субекти, вече подавали ЕЕДОП, с
оглед извършване на справки.
С цел улеснение на участницте в процеса на възлагане, модулът
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№

Наименование на
модул

Описание
трябва да осигурява връзка с европейската справочна система eCERTIS.

7

Профил на купувача
(Buyer’s profile)

8

Обмен на информация в
хода на процедурата

9

Електронна оферта (eSubmission)

10

Отваряне на оферти и
заявления за участие (eOpening)

11

Подбор (e-Qualification)

12

Оценяване (e-Evaluation)

13

Електронно възлагане и
управление на договор
(e-Contract)

Чрез модула се създават профили на купувача в Системата и на
възложителите се осигурява възможност да публикуват в тях
предвидената от закона информация. Модулът трябва да
предоставя възможност на всички заинтересовани лица да
получават информация чрез справки и електронен абонамент.
Модулът осигурява възможност за обмен на информация между
участниците в процеса на възлагане в съответствие в предвидените
в закона случаи.
Модулът трябва да позволява на стопанските субекти да подготвят
офертите си в структуриран вид, използвайки образците на
възложителя. Офертите ще се подават по електронен път, като се
спазват изискванията за сигурност и защита на информацията.
Модулът трябва да поддържа алгоритми за генериране на ключ за
криптиране и да осигурява защитеното съхраняване на получените
оферти до тяхното отваряне.
Модулът е отговорен за отваряне на документите, които следва да
станат видими към определените от възложителя дата и час.

Този модул следва да дава възможност за преглед на ЕЕДОП и
документите към него с оглед установяване годността на
кандидатите и участниците и оформяне на резултатите от подбора.
Модулът трябва да осигури инструменти за автоматично/
полуавтоматично оценяване на офертите, когато е приложимо,
включително за автоматичното им класиране. Чрез този модул
следва да се осигурят и инструментите за приключване на
процедурата (протоколи, окончателен доклад, информация за
комуникацията между възложителя и комисията във връзка с
действията по приемане и утвърждаване на докладите, решение).
Този модул трябва да уведоми участниците за резултатите от
процедурата.
Модулът трябва да предоставя възможност за подписване с
квалифицирани електронни подписи на рамкови споразумения,
конкретни договори и анекси към тях, и да проследява
изпълнението на договорите до тяхното приключване
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№

Наименование на
модул

14

Външен контрол,
осъществяван от АОП
(PPA control)

15

Електронна жалба (eAppeal)

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)

21

Електронен каталог
(e-Catalogue)

Описание
Модулът трябва да дава възможност на възложителите да
предоставят доказателства за целите на контрола, осъществяван от
АОП. Потребителите от АОП трябва да могат да създават становища
и да ги изпращат на възложителя и на заинтересованите органи.
Модулът трябва да позволява на стопанските субекти да генерират
електронни жалби, като основната информация за поръчката се
попълва автоматично и се дава възможност за дописване на мотиви
и правни основания.
Трябва да се осъществява служебно препращане на жалбата до КЗК
и връзка с регистъра на КЗК, с цел получаване на обратна
информация за хода на процедурата по обжалване.
На потребителите, дефинирани като „органи по обжалване" се
предоставя достъп до цялата информация по конкретна обществена
поръчка, налична в Системата.
Модулът трябва да осигурява функционалности за провеждане на
вътрешен конкурентен избор и подаване на заявки по рамкови
споразумения, както и следене на изпълнението на рамковия
договор/споразумение по отношение на крайни срокове и
количества.
Модулът трябва да осигурява възможност за подаване на
електронни заявки по конкретни договори и рамкови споразумения.
Модулът трябва да позволява управление на ДСП, която дава
възможност за присъединяване на участници към нея по всяко
време, отправяне на покани, актуализиране на списъците с
участници и др.
Модулът трябва да дава възможност на секторните възложители да
създават и възлагат поръчки чрез квалификационна система.

Модулът трябва да осигурява конфигуриране и управление на
търгове по електронен път, провеждани по реда на чл. 89 и сл. ЗОП.
Модулът трябва да осигурява функционалности за създаване,
актуализиране, заличаване и използване на електронни каталози
при обществените поръчки.
Каталогът може да се разглежда като специален документ със
структурирана информация за стока, услуга или строителство.
Електронният каталог трябва да може да се използва като валидна
оферта - електронен документ, който съдържа всички препратки
към налични стоки и цени, предлагани от стопански субект.
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№

Наименование на
модул

22

Електронен магазин
(e-Shop)

23

Доклади и статистически
отчети (e-Reporting)

24

Страница на АОП (PPA
site)

25

Външни експерти
(External Experts)

26

Последващ контрол (eAudit)

27

Електронно фактуриране
(e-Invoicing)

28

Електронно разплащане
(e-Payment)

29

Служебен
административен модул
(Back office)

30

Служебен модул за
управление на работните
процеси (Business Process
Management)

31

Служебен модул
Генератор на

Описание
Този модул следва да позволява на регистрирани стопански субекти
да въвеждат информация за предлаганите стоки и услуги в
структуриран, предварително дефиниран вид, a на възложителите –
бързо и лесно да търсят стоки/услуги, да създават документи с
изисквания и да правят запитвания за наличностите на стоки.
Този модул трябва да позволява извличането на информация, както
и генериране на доклади и справки, въз основа на наличните данни.
Модулът следва периодично да изпраща определена информация
за пазара на обществените поръчки в страната в open data формат
до Портала за отворени данни.
Модулът изчислява автоматично стойностите на предварително
дефинирани индикатори.
Изпълнителят следва да разработи интернет страницата на АОП като
част от Системата и чрез модула да осигури възможности за
управление на съдържанието й, вкл. анкети, нормативна база,
указания, становища, списъци, споразумения и препоръки и др.
Чрез модула следва да се осигурява създаване и поддържане на
списък с външни експерти, вкл. възможности за подаване на
заявления за вписване, искане за заличаване на заявление и за
потвърждаване на актуалността на данните. Модулът трябва да
предоставя възможност за търсене в списъка.
Чрез този модул следва да се предоставя достъп на потребителите,
дефинирани като контролни органи, както до публичната, така и до
част от служебната информация, необходима за изпълнение на
функциите им.
Модулът следва да позволява създаване, приемане и
потвърждаване на приемането на електронни фактури от всички
страни-членки на ЕС, съгласно приложим европейски стандарт и
одобрени електронни формати.
Модулът трябва да осигурява възможност за генериране и
попълване на бланки за плащания, като извлича данни от фактурата
или договора.
Този модул ще е отговорен за управлението на документите - за
техния обмен, регистриране, съхраняване на криптирана и
декриптирана версия, предназначена за четене (когато е
приложимо). Модулът трябва да осигурява възможност за експорт
на електронното досие на процедура за обществена поръчка в
определени четими формати.
Модул за управление на работните процесите, чрез който
служители на АОП да могат да добавят различни стъпки (алгоритми)
и статуси на документите, използвани в работните процесите при
различните видове процедури и при различните специфични
техники и инструменти за възлагане на поръчки.
Модулът трябва да предоставя възможност на потребители със
съответните права да генерират образци на документи.
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№

Наименование на
модул

Описание

образци/шаблони (Form
generator)
32

Служебен модул
Интерпретатор на
логически условия и
формули за оценяване

Модулът трябва да предоставя възможност за дефиниране на
логическите условия за преход от една стъпка в друга при
описанието на работни процеси, за дефиниране на формули за
изчисляеми полета и за изчисляване на комплексната оценка на
офертите.

(MLI)

ЦАИС ЕОП следва да работи въз основа на принципите за „единна точка за достъп”.
Платформата за електронно възлагане на обществени поръчки, предложена от
Изпълнителя, трябва да предоставя онлайн работни процеси за всички процедури и способи за
възлагане на обществени поръчки, както е предписано в Директивите на ЕС и националното
законодателство.

2.3

Етапи и срокове на внедряване

Системата следва да бъде въведена в експлоатация на два етапа. На първия етап в
експлоатация следва да бъдат въведени определени модули, съгласно таблицата по-долу, които
да осигурят базовата функционалност на Системата. На втория етап следва да бъдат въведени
останалите модули за постигане на пълната функционалност на Системата.
Базовата функционалност на Системата следва да осигури нейното практическо
функциониране, така че тя да може да работи и без наличието на модулите, предвидени за
въвеждане във втори етап.
Таблица 7: Етапи на въвеждане на модулите на ЦАИС ЕОП

№

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
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8

Обмен на информация в хода на процедурата

І

9

Електронна оферта (e-Submission)

І

10

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

І

11

Подбор (e-Qualification)

І

12

Оценяване (e-Evaluation)

І

13

Електронно възлагане и управление на договор (e-Contract)

ІІ

14

Външен контрол, осъществяван от АОП (PPA control)

І

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)

I

20

Електронен търг (e-Auction)

ІІ

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)

І

25

Външни експерти (External Experts)

І

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
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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 оценяване (MLI)

І

Изпълнението на първия етап трябва да бъде приключено не по-късно от 9 месеца,
считано от датата на сключване на договора.
Цялостното изпълнение на поръчката следва да приключи не по-късно от 36 месеца,
считано от датата на сключване на договора.
При готовност от страна на изпълнителя работата може да бъде приета преди изтичане на
горните срокове.

2.4

Фази и дейности при изпълнение на обществената поръчка
В рамките на изпълнението на обществената поръчка се дефинират следните основни

фази:
2.4.1 Проучване и изготвяне на първоначален проект на Системата
През първата фаза от изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да се запознае в
детайли с действащата нормативна уредба в областта на обществените поръчки и всички
относими към предмета на конкретната поръчка актове. В срок до 30 дни след сключване на
договора, Изпълнителят следва да представи подробен план-график за изпълнение на
дейностите, включени в етап І и общ план-график за изпълнение на цялата поръчка.
План-графикът за изпълнение на етап І следва да включва най-малко линеен времеви
план на дейностите, както следва:
a) разработване на отделните модули на Системата;
b) доставка на хардуерно и комуникационно оборудване;
c) доставка на базов системен софтуер;
d) инсталиране на хардуерно, комуникационно оборудване и базов системен софтуер;
e) инсталиране и настройване на Системата върху доставеното хардуерно и софтуерно
оборудване;
f)

тестване на Системата;

g) изграждане и въвеждане в експлоатация на Call center;
h) пилотна експлоатация;
i)

обучение на потребители и администратори на Системата;

j)

пускане в експлоатация на Системата за всички потребители.
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Като приложение към план-графика изпълнителят следва да представи документ
“Детайлен анализ и дизайн на ЦАИС ЕОП“, който включва детайлно 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 ОП,
сценариите за тестване. При изработването му се допуска преформулиране и оптимизиране на
функционалностите без това да засяга общия им обем и предвидените срокове. Допуска се
модули или функционалности, предвидени за разработване на етап ІІ, да бъдат включени в етап І.
План-графикът и приложението към него следва да бъдат одобрени от Възложителя,
който ще следи за точното и навременно изпълнение на дейностите.
След изпълнение на етап I Изпълнителят следва да представи на Възложителя подробен
план-график за изпълнение на етап II, който обхваща дейностите до постигане на пълната
функционалност на системата. Съдържанието на план-графика следва да отговаря на описанието
по т. a), e), f), h), i), j).
2.4.2 Фактическо изпълнение на дейностите
В тази фаза Изпълнителят следва да изпълни дейностите така, както са разписани в
одобрения план-график, който при необходимост може да се актуализира, без това да засяга
установените в договора срокове.
2.4.3 Приемане на дейностите
В тази фаза изпълнените дейности и доставки ще бъдат приети от Възложителя в
съответствие с посоченото в договора за обществена поръчка.
2.4.4 Гаранционна поддръжка
Срокът на гаранционната поддръжка на хардуера, комуникационното оборудване,
базовия системен софтуер и приложния софтуер приключва след изтичане на една година,
считано от датата на изпълнение на цялата поръчка.

2.5

Резултати
В резултат от изпълнение на поръчката АОП следва да:







получи 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, вкл.
функциониращи работни места за Call Center;
придобие 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
настоящата техническа спецификация;
получи обучение на системни администратори и потребители на Системата, в
съответствие с настоящата техническа спецификация и съгласувано с Възложителя;
получи гаранционна поддръжка;
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3
3.1

получи всички прехвърляеми права по ЗАПСП, вкл. но не само, сорс кодовете на
Системата.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Обща информация

В настоящата техническа спецификация, за таблици в базата данни на ЦАИС ЕОП са
изброени някои основни описатели (полета). Структурата на базата данни следва да бъде
предложена от Изпълнителя, а Възложителят си запазва правото да съгласува детайлните
дефиниции на съдържанието на таблиците и описателите към тях.
Термините „таблица“ и „поле“ са използвани условно за улеснение на участниците.
Всички списъци (номенклатури) в Системата трябва да имат административен интерфейс,
през който да се добавят нови и да се редактират стари елементи (записи) от съответния списък.
Всяка номенклатура в Системата се характеризира най-малко с уникален код (ключ) и
наименование. АОП може да изисква добавянето и на допълнителни полета към съответната
номенклатура.
ЦАИС ЕОП трябва да поддържа два основни вида данни:



структурирани данни и документи, съхраняващи се в релационната база данни;
неструктурирани данни и документи, съхраняващи се в различни файлови формати PDF, CSV, SVG, DXF, JPEG, GIF и др., както и в разпространени комерсиални формати DOC/DOCX, XLS/XLSX и др.

Всяка обществена поръчка се описва чрез набор от общи данни, предвидени в
приложимите образци, така че да може да се идентифицира:






възложител;
обект (вид) на поръчката – строителство, доставка, услуга или конкурс за проект;
предмет на поръчката, вкл. описание чрез CPV код;
дата на решението за откриване;
уникален номер на поръчката и др.

Всички обявления и решения, подлежащи на публикуване съгласно приложимата
нормативна уредба, следва да се публикуват към уникалния номер на съответната поръчката.

3.2

Използване на ЦАИС ЕОП
В зависимост от функциите на различните потребители, ЦАИС ЕОП ще позволява:


на служителите на АОП - да извличат данни и информация по отношение на
обществените поръчки и да изготвят статистически справки и доклади с оглед
осъществяване на мониторинг на пазара на обществените поръчки. Да извършват
дейностите, свързани с контрола върху обществените поръчки, в съответствие с
предвидените в закона функции; да предоставят цялата информация, изисквана по
закон (законодателство, списъци, указания и др.);
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3.3



на възложителите - да планират, подготвят, провеждат, отчитат резултатите от
възлагането на ОП и изпълнението на договорите, вкл. да поддържат профили на
купувача и др.;



на стопанските субекти - да получат достъп и възможност за участие в обявените ОП;



на централните органи за покупки - да използват Системата и да обменят
информация в съответствие с приложимата нормативна уредба;



на контролните органи - да получат достъп до информация, която им е необходима
за осъществяване на контролните им функции;



на органите по обжалване - да получат достъп до информация, която им е
необходима за осъществяване на правомощията им;



на органите за управление и контрол на средствата от ЕС - да получат достъп до
информация, която им е необходима за осъществяване на правомощията им;



на професионални сдружения и организации, както и на органи по чл. 19, ал. 2 – 4
от Закона за администрацията - да регистрират лица в списъка на външни експерти
по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП;



на експерти с определени професионални компетентности - да се регистрират в
списъка на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 ЗОП, за да могат да бъдат избирани
при разработване на документации за обществени поръчки или като членове на
комисии;



на публичните потребители - да получат достъп до информацията за обществените
поръчки, която по закон е определена като публична.

Функционално описание на модулите на Централизираната автоматизирана
информационна система "Електронни обществени поръчки"
3.3.1 Електронна регистрация (e-Registration)
Модулът е отговорен за:




първоначалната регистрация на потребителите на Системата, управлението на техните
роли и права;
осигуряване на вход в Системата и достъп до нейните функционалности, в зависимост
от ролите и правата на потребителите;
поддържане на детайлна история за действията по идентификацията и оторизацията
на потребителите по време на различните етапи на процеса на възлагане.

Посредством този модул трябва да се осигури определяне на самоличността и
идентичността на потребителите на Системата (електронна автентикация), както и техните права
(електронна оторизация).
Видове потребители в Системата:
Възложители
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Възложители са лицата, които обявяват и възлагат обществените поръчки. Възложителите
са посочени в чл. 5 и чл. 6 ЗОП. Възложителите са основни потребители в Системата, в която те
или упълномощени от тях лица въвеждат предвидените по закон документи и данни. Чрез
Системата възложителите следва да могат да планират поръчките, да ги обявяват, да предоставят
документацията, да се информират за подадени жалби, да обменят информация с кандидати,
участници и заинтересовани лица, да получават становища от извършения предварителен
контрол на АОП, да получават заявления за участие и оферти, да оценяват получените оферти, да
подписват договори, да отчитат изпълнението им, да получават фактури, да ползват модула за
разплащане, да управляват своя профил на купувача и т.н.
В съответствие с изискванията на ППЗОП, регистрацията на един възложител трябва да
включва въвеждане на информация за юридическото лице, което възложителят представлява, и
дефиниране на партида за него (петцифрен идентификационен код). Системата следва да
поддържа уникални идентификационни номера на подизпълнители в област „Отбрана и
сигурност“.
Поради наложилата се практика на използване и разпознаваемост на вече създадените в
съществуващия РОП партиди на възложителите, към изпълнителя на настоящата обществена
поръчка се поставя изискване за миграция на наличните партиди от съществуващия РОП в ЦАИС
ЕОП. Тази миграция трябва да засегне само активните към момента на миграцията възложители,
като се пренесе единствено информацията за партидите и ЕИК/код по БУЛСТАТ. Наименованието,
адресът и др. данни за юридическите лица трябва да се извлекат от Търговския регистър и да се
попълнят в ЦАИС ЕОП автоматично. По отношение на партидите на възложителите се запазват
принципите:



ако един възложител има поделения, той и неговите поделения се идентифицират с
една и съща партида;
в случай на съвместно възлагане Системата трябва да дава възможност
възложителите да указват по коя съществуваща партида да се вписват документите за
конкретната обществена поръчка или да отправят искане за създаване на нова
партида.

Системата трябва да предоставя възможност на възложителите за отправяне на искане за
създаване на нова партида чрез попълване на електронна форма с необходимата информация и
цифрово подписване на формата от лице с представителна власт. При невъзможност за цифрово
подписване Системата трябва да осигури разпечатване на съдържанието на искането по начин,
гарантиращ неговата непроменяемост.
Системата трябва да поддържа история на преобразуването на възложителите с
информация за техните предшественици, включително в случаите на сливания, разделяния,
поглъщания и др.
Останалата непопълнена информация за възложителите след миграцията на партидите и
извличането на информация от Търговския регистър, трябва да може да бъде въвеждана от
потребители с подходящи права. Активирането както на мигрираните, така и на новосъздаваните
партиди се извършва от служители на АОП с необходимите права.
Стопански субекти

23

Стопанските субекти формират кръг от потребители на Системата, които могат да
разглеждат достъпната информация, да подават заявления за участие и оферти по електронен
път, да отправят запитвания до възложителя, да инициират жалби до органа по обжалване, да
предоставят необходимите документи преди подписване на договор, да подписват договори като
страна по тях, да фактурират извършената работа и използват модула за разплащане и т.н.
Стопанските субекти, които искат да използват пълните функционалности на Системата
следва да бъдат регистрирани в нея.
За всеки регистриран стопански субект следва да се поддържа базова информация. В
случаите на регистрирани лица, които са обединения информацията следва да се поддържа за
всяко от лицата, които участват в тях.
ЦАИС ЕОП трябва да пази информация за обществените поръчки, в които даден стопански
субект е бил кандидат и/или участник и тези, по които е избиран за изпълнител. В този смисъл
следва да се поддържа информация кога един стопански субект е участвал в процедура и кога е
бил изпълнител на договор за обществена поръчка.
Външни експерти
Информацията за външните експерти се поддържа в отделна таблица/и в базата данни
със съответните описатели (полета). Системата следва да позволява регистрация и включване в
списъка на лица, потвърждаване на актуалността на данните и заличаване.
Контролни органи, органи по обжалване, органи за управление и контрол на
средствата от ЕС и служители на АОП
Това са група от потребители на Системата с определени права на достъп, които им дават
възможност да изпълняват или подпомагат нормативно установените им функции.
Други заинтересовани лица
Информацията в Системата следва да е достъпна без ограничения за всички лица, по
отношение на данните, които са публични съгласно закона.

За всички описани видове потребители, за които се изисква регистрация, Системата
изисква създаване и дефиниране на един или повече конкретни потребителски профили с роля
"Администратор на приложението". АП е привилегирован потребител, който може да създава
други потребители за своята организация/орган/стопански субект и да им задава права и роли.
При регистриране на нов възложител АП се посочва в искането за създаване на нова
партида. Ако искането е цифрво подписано, Системата автоматично генерира потребителски
акаунт, като му присвоява администраторски права по отношение на потребителите на
съответния възложител. Системата трябва да позволява създаване на АП и от служител на АОП с
необходимите права.
В общия случай регистрацията се осъществява чрез попълване на web форма, която се
подписва с електронен подпис от лице с представителна власт. Ако лицето няма електронен
подпис, Системата трябва да позволява разпечатване на формата.
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Потребителите на Системата трябва да имат статус активен/неактивен, който трябва да
може да се управлява от АП и служители на АОП с необходимите права.
Първоначалната регистрация на потребител включва възможност за предоставяне на
цялата необходима информация при попълване на заявлението за регистрация, подписване на
заявлението с електронен подпис, разпечатване на заявлението, преглеждане на информацията
от оправомощени служители на АОП и уведомяване на потребителя за резултатите от
регистрацията.
При регистрация на възложител Системата автоматично създава виртуално пространство,
в което се визуализира профилът на купувача с възможност за добавяне на други документи
(вътрешни правила, споразумения и т. н.).
Изпълнителят следва да предвиди възможност регистрираните стопански субекти да
прикачват документи, имащи отношение към представянето на стопанския субект, чрез
посочване на областите на дейност посредством подходяща категория от ОТР, ЕЕДОП,
удостоверения, сертификати, свидетелства и пр. и/или линкове към източници на информация,
въз основа на които да могат да бъдат правени проверки за обстоятелства, свързани с тяхното
състояние. Когато е приложимо, Системата следва автоматично да проверява валидността на
документа, например в случаите, когато това зависи от датата на издаване.
Модулът трябва да поддържа функционалност за актуализация на данните за потребител.
Тези данни трябва да могат да бъдат променяни от съответстващия му АП или от служител на АОП
със съответните права. АП може да променя и всички свои данни, с изключение на
потребителското си име, имената си и лицето, което представлява. Изключение от това правило е
персоналната парола за достъп, която трябва да може да бъде променяна от всеки потребител.
Системата трябва да поддържа пълна системна история за промените в данните за потребителя.
Работните процеси, в зависимост от вида на потребителя, ще бъдат уточнени в рамките на
фазата на проучване.
Важно: Достъпът до определени функционалности на Системата ще изисква
използване на квалифициран електронен подпис.
Системата следва да извършва он-лайн проверка за валидността на електронните
подписи и да поддържа списък с актуални интернет адреси за валидиране на електронни
подписи, съгласно чл. 39, ал. 10 ЗОП.
За всяко действие на потребителите следва да се пази системна история, като
записите трябва да са лесни за намиране и проследяване.

3.3.2 Модул за планиране на потребностите (e-Planning)
Модулът трябва да подпомага планирането при установяване на потребностите на
възложителите (вкл. възложители с поделения/клонове и ЦОП), т. е. да обслужва всички случаи, в
които окончателният обем на строителството/доставката/услугата се определя след акумулиране
на потребности на отделни звена.
Модулът трябва да позволява на потребител на платформата, оправомощен от конкретен
възложител и притежаващ необходимите права:
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да създава, редактира и използва шаблон на списък на потребностите;
да определя срок за попълването му;
да определя потребители, които да попълват необходимата информацията;
да редактира вече създаден списък с потребители.

Информацията в списъка с потребностите се дефинира чрез описание на предмета, CPV
код, наименование на CPV кода, необходимо количество/обем, срок на изпълнение и др.
След формиране на списъка от потребители, модулът автоматично ги уведомява и им
предоставя възможност за попълване на изискваната информация в предварително
дефинирания списък.
Потребител с определени права трябва да може да прегледа попълнената информация,
да я одобри или да я върне за корекция с мотивация за връщането. След одобряването на всички
заявки модулът трябва автоматично да обобщи информацията и да предостави резултата за
целите на генерирането на обявление/предварително обявление (връзка с модул „Електронно
обявяване“), както и за подготовката на документация за обществена поръчка.
Модулът трябва да осигурява възможност за връзка с модул „Електронен каталог“ за
детайлно дефиниране на предмета на поръчката чрез електронен каталог.
Модулът поддържа функционалност „График на поръчките“, като потребителите следва
да могат да посочват очакван срок за подписване на договор и избрания вид на процедурата за
възлагане за конкретен предмет (CPV код или съвкупност от CPV кодове). Модулът следва да
прави реверсивно изчисление на различни срокове, свързани с управление на цикъла на
обществените поръчки и да визуализира график за изпълнение на дейности, свързани с
подготовката, провеждане и приключване на процедурите. Модулът следва да предупреждава
възложителя при нарушаване на законоустановени срокове и при настъпване на критичен срок за
определено действие (откриване на поръчка, сключване на договор и т.н.). Потребителят следва
да има възможност да променя изчислените дати, като при всяка промяна сроковете да се
преизчисляват. Модулът следва да предоставя възможност за запазване на графика/графиците в
календар и да изпраща напомняния на потребителите с определени права за наближаване на
определени събития.
3.3.3 Електронно обявяване (e-Notification)
Модулът „Електронно обявяване“ осигурява механизъм за обявяване на процедура за
обществена поръчка, както и за формиране и публикуване на всички последващи обявления и
решения в хода на процедурата. Този модул дава възможност за онлайн въвеждане на
информацията, необходима за формиране на стандартните обявления за поръчки по
европейските и национални прагове, и осигурява функционалност за публикуване на обявленията
в РОП, съгласно приложимата нормативна уредба към датата на откриване на процедурата. В
тази връзка Системата следва да поддържа версии на стандартните образци.
Основните стъпки, свързани с процеса на обявяване и отчитане на резултатите за
обществена поръчка, включват:


създаване на нова процедура, включително създаване на виртуално работно
пространство за съхранение на цялата информация, свързана с конкретната
процедура (електронно досие на поръчката);
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въвеждане на необходимата информация за конкретната процедура (наименование
на поръчката, кодове по CPV/NUTS, вид процедура, прогнозна стойност, дати на
откриване, критерии за допустимост и възлагане, обособени позиции и др.).
Системата следва да работи интерактивно чрез въпросници (входни екрани).
Системата следва да предоставя възможност за изготвяне и запазване на документи,
включително работни междинни проекти.
автоматично извличане на данните за възложител/изпълнител от наличните данни в
модул Електронна регистрация - наименование, адресни данни, класификация на
възложителя/стопанския субект, дейност и др., с възможност за редакция;
автоматично валидиране на предоставената информация, съгласно конкретни
правила;
автоматично попълване на данните в приложимите образци за конкретната
процедура и формиране на уникален номер на поръчката;
комуникация с модул "Електронен подател", с цел изпращане на данните в определен
формат до Службата за публикации на ОВ на ЕС, в приложимите случаи;
обявяване на информация за приключване на процедурата чрез публикуване на
приложимите образци.

Модулът „Електронно обявяване“ трябва да обслужва всички възможни способи и
режими за обявяване и отчитане на резултата. Системата трябва да предостави на потребителите
възможност за избор на образец от предварително дефиниран набор (библиотека от образци).
В модула трябва да са предвидени механизми, които да ограничават възможността за
повторно създаване и публикуването на едни и същи обявления и решения (дублиране на
публикация) за един и същ възложител. Системата трябва да генерира файл в четим формат на
попълнения образец и да го предостави на потребителя за електронно подписване. Електронно
подписаният файл следва да се пази в базата данни.
Системата следва да позволява визуализация на документите на всички предвидени в
закона места.
Валидационните правила, по които трябва да се провери вида и съдържанието на
полетата в обявленията и решенията, ще бъдат уточнени в рамките на фазата на проучване.
Модулът трябва да позволява потребители на възложителите с подходящи права да
въвеждат и информация за статистически цели, т. е. информация, която не е предназначена за
публикуване.
При попълване на последващи обявления за вече създадена обществена поръчка
потребителят трябва да може да избере уникалния й номер, а Системата да попълни автоматично
вече наличната информация за поръчката. При попълване на образеца "Обявление за
приключване на договор за обществена поръчка" модулът следва да предоставя възможност за
избор на договора, за който се отнася информацията, като в всъответните полета се попълват
автоматично данните за номер, дата на сключване на договора, изпълнител и др. За всеки
договор да може да се попълва само едно "Обявление за приключване на договор за обществена
поръчка".
Модулът
трябва
да
поддържа
вградени
номенклатури
–
NUTS
(http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts), CPV (http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv) и
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др., както и функционалности за тяхното обновяване, поддържане на версии, посочване на
приложима версия и др.
Списък на приложими документи за всеки вид процедура е представен в Приложение №
1 към настоящата техническа спецификация.
Официалните формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки и
валидационните правила са вградени в специализирания софтуер "Редактор на форми", който
може да бъде изтеглен от от Портала за обществени поръчки, тематична област
“Практика”, опция “Образци на документи след 15.04.2016 г.” (http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1752276&_dad=portal&_schema=PORTAL).
3.3.4 Електронен подател (e-Sender)
Този модул обслужва възложителите при изпълнение на задължението им да изпращат
подлежащите на публикуване обявления за обществени поръчки в ОВ на ЕС. Модулът трябва да
осигурява конвертиране на информацията до формат, определен от Службата за публикации на
ОВ на ЕС, изпращането й към електронната платформа на TED и проследяване на действията на
ОВ на ЕС. Графичният потребителски интерфейс на Системата трябва да включва елементи,
визуализиращи хода на процедурата по публикуване на информацията в ОВ на ЕС.
Изпълнителят трябва да осигури 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.
XML схемата и валидационните правила на Службата за публикации на ОВ на ЕС са
описани в Приложение № 2.
3.3.5 Електронна документация (e-Access)
Модулът трябва да позволява на възложителите да създават и публикуват всички
документи, съставляващи документацията за конкретна обществена поръчка, включително
техническите спецификации на стоките, услугите или строителните работи, които трябва да бъдат
доставени, образците на ценово и техническо предложение, поканите, когато е приложимо,
прикачване на документи, когато е необходимо и др. Модулът трябва да предоставя възможност
на възложителя да дефинира елекронен каталог (да посочи необходимата информация относно
набора, структурата и електронния формат на данните), когато при обявяване на ОП е предвидил
използване на елекронен каталог.
Образците на електронната оферта трябва да се дефинират в структуриран вид в
релационната база данни от потребител на възложителя, като се използва служебният модул
Генератор на образци. Всички количествени и качествени показатели следва да се дефинират
като полета и да могат да бъдат използвани от модула „Електронно оценяване“.
Модулът „Електронна документация” трябва да включва и:


Администриране, което да дава възможност на възложителите да разглеждат
детайлите на проектите, които създават, и да ги променят. Изисква се възможност за
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осъществяване на контрол и валидации по отношение на документите в Системата.
Окончателният списък на контролни и валидационни функционалности, които следва
да бъдат реализирани, ще бъде дефиниран в рамките на фазата на проучване;
Изготвяне на методика за оценяване, което дава възможност на възложителите да
дефинират критериите за възлагане на процедурата, конкретните показатели и
техните тежести, съобразно приложимата нормативна уредба. Тези критерии ще
бъдат използвани на етапа на оценяване на офертите и трябва да бъдат предоставяни
на модула „Електронно оценяване“;
Управление на библиотеки, което дава възможност за създаване и управление на
библиотеки с готови стандартизирани документи (шаблони/templates), необходими за
изготвянето на документациите за обществени поръчки. Служители на АОП трябва да
могат да добавят одобрени документи и да ги предоставят за ползване от всички
възложители. Възложителите трябва да имат възможност да използват повторно
налични документи.

Системата следва да поддържа различни схеми на работните процеси в модула, в
зависимост от видовете процедури, като процесите трябва да бъдат автоматизирани и
генерираните документи (файлове или входни екрани) - структурирани в максимална степен.
Окончателният списък със схемите на работните процеси, следва да бъде уточнен по време на
фазата проучване.
Достъпът до електронната документация за обществени поръчки трябва да е безплатен и
неограничен. При заявяване на интерес, заинтересованото лице да се включва в списък с лица,
които трябва да бъдат уведомявани автоматично чрез съобщения по електронна поща, при
публикуване на промени, разяснения, отговори на запитвания, свързани с документацията.
Модулът трябва да дава възможност за изготвяне на документации за обществени
поръчки, включително на методики за оценки, на поръчки с обособени позиции, както и на
документации за обществени поръчки, провеждани от името на няколко възложители.
3.3.6 ЕЕДОП (ESPD)
Чрез този модул следва да се реализира електронен вариант на ЕЕДОП в съответствие с
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на комисията от 5 януари 2016 година и Раздел III ЗОП.
Електронният вариант на ЕЕДОП в ЦАИС ЕОП следва да използва актуалната версия на модела за
представяне на данните, създаден от ЕК във връзка с реализацията на услугата ЕЕДОП (ESPD
service1). В случай, че по време на изпълнение на договора моделът за представяне на данните се
промени, Изпълнителят се задължава да обнови модул ЕЕДОП в съответствие с новия модел и да
осигури неговата пълна функционалност.
Модулът ЕЕДОП трябва да предоставя:


на възложителите - възможност да създадат нов ЕЕДОП, включвайки в него свои
изисквания за конкретната обществена поръчка, да използват съществуващ ЕЕДОП и
да го редактират с цел прилагането му при нова обществена поръчка, а на етап
„Отваряне на оферти и заявления за участие“ - да прегледат вече попълнен от
стопанския субект ЕЕДОП.

1https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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Всички задължителни полета на ЕЕДОП трябва да са създадени предварително от
Изпълнителя в библиотека.


на стопанските субекти – възможност да попълват необходимата информация в частта
за стопанските субекти на формирания от възложителя за конкретната обществена
поръчка ЕЕДОП, да използват данните от ЕЕДОП, който вече е бил част от оферта в
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че
съдържащата се в него информация все още е актуална или нанесат необходимите
корекции.

Модулът трябва да предостави функционалност за импорт/експорт на ЕЕДОП в
стандартизирания XML формат, вкл. импорт на файл, създаден чрез европейската услуга ЕЕДОП и
експорт към файл, който да може да се обработва от тази услуга. Освен това модулът трябва да
осигури функционалност за разпечатване на попълнен ЕЕДОП в .pdf формат с гарантирана
невъзможност за подмяна на страници. Тъй като част от информацията в обявленията за
откриване на обществена поръчка припокрива информация в ЕЕДОП, платформата трябва да
осигури еднократно въвеждане на информацията и многократното й използване, където е
приложима, както и съхранението на файловете-ЕЕДОП в базата данни на платформата.
Системата трябва да дава възможност за попълване на повече от един ЕЕДОП като част от
една оферта, например когато кандидатът или участникът е консорциум; когато е посочил, че ще
използва капацитета на други лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, че ще
използва подизпълнители или когато повече от едно лице от органите му за управление и
контрол подава отделен ЕЕДОП.
Създаденият от възложителя ЕЕДОП трябва да е част от електронната документация за
обществената поръчка, а попълненият от стопанския субект/и ЕЕДОП - от електронната оферта.
Модулът ЕЕДОП трябва да включва връзка към европейската информационна система eCERTIS, чрез която да се извършват справки с цел улесняване на потребителите.
3.3.7 Профил на купувача (Buyer’s profile)
Предназначението на модула е да осигури възможности за създаване, поддържане и
управление на профили на купувача в Системата. В профила на купувача не следва да се
визуализира информацията, която е посочена като конфиденциална във връзка с наличието на
търговска тайна.
Профилът на купувача включва документи от електронните досиета на всички поръчки за
конкретен възложител, които се визуализират в законово установените срокове.
Профилът на купувача на конкретен възложител следва да е структуриран по години и да
предоставя възможност за търсене. Достъпът до функционалността за търсене не трябва да бъде
ограничен до регистрираните потребители. Информацията, вече въведена чрез други модули на
Системата, трябва да се попълва автоматично. Информацията, която е генерирана извън
Системата, следва да бъде добавяна от потребителите, като се спазват определени изисквания за
електронен формат и размер на файловете. Системата трябва да дава възможност за прикачване
на файлове в различни формати като DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, ZIP, 7Z, RAR и други. Модулът не
следва да позволява изтриване на налична информация, а само обявяването и като невалиден.
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Цялата информация, свързана с конкретна обществена поръчка, се обособява в отделно
виртуално работно пространство в съответната група – електронното досие на поръчката.
Публикуването на документи в профила на купувача трябва да става с удостоверяване на
времето от трета независима страна – акредитиран доставчик на услуга за удостоверяване на
време. Моментът на публикуване трябва да бъде съхраняван в базата данни и визуализиран по
подходящ начин.
Модулът трябва да осигурява търсене на информация в профила на купувача на
конкретния възложител по основни характеристики на поръчките, които ще бъдат уточнени по
време на Фазата на проучване.
3.3.8 Обмен на информация в хода на процедурата (Information exchange)
Модулът следва да осигури обмен на информация между участниците в процеса на
възлагане, включително:








отправяне на въпроси и получаване на разяснения по документацията за
обществената поръчка. Въпросите и отговорите следва да се визуализират чрез ПОП в
досието на обществената поръчка, с изключение на информацията за лицето, задало
въпроса. При предоставяне на разяснения от страна на възложителя, всички лица,
заявили интерес към поръчката, следва да получават автоматични електронни
съобщения;
формиране на искания от страна на оценителните комисии за предоставяне на
разяснения, доказателства и документи от кандидати и участници, в хода на
процедурата, както и получаване на отговорите по тях;
формиране и изпращане на покани, в зависимост от вида и етапа на провеждане на
процедурата;
генериране на автоматични уведомления при настъпване на определени събития,
например при публикуване на становища от осъществен външен контрол;
изпращане на заявки по договори и др.

Модулът трябва да поддържа пълна история за обмена на информация, като за всеки
обменен документ се генерира и съхранява уникален номер и дата на подписване и изпращане
на документа. Обменът на информация между участниците също ще е част от електронното досие
на поръчката.
Модулът Обмен на информация в хода на процедурата се обслужва от BPM модула на
Системата и модул Генератор на образци/шаблони.
3.3.9 Електронна оферта (e-Submission)
Този модул трябва да позволява на стопанските субекти, които са регистрирани в
Системата, да изготвят заявления за участие и оферти по структуриран и защитен начин и да ги
подават по електронен път, използвайки образци на възложителя. Основните компоненти на
офертата (ЕЕДОП, съпътстващите го документи, техническото предложение и предложението,
съдържащо цени и стойности) се обособяват в три отделни виртуални плика. В случай на
обществена поръчка с обособени позиции, за всяка обособена позиция трябва да се осигури
възможност за подаване на отделна оферта, съдържаща трите задължителни виртуални плика.
Възможно е стопанският субект да укаже използване на един и същ ЕЕДОП за повече от една
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обособена позиция. В случаите на обществени поръчки с повече от един етап, модулът следва да
дава възможност за подаване на документите за подбор и офертата (техническото предложение
и предложението, съдържащо цени и стойности) на различни етапи от процедурата. В
процедурите, при които виртуалните пликове, съдържащи ЕЕДОП и техническото предложение се
подават заедно, те следва да се отварят едновременно.
Модулът следва да генерира ключ за криптиране на заявленията за участие и офертите, с
цел защита и гарантиране на конфеденциалността им. Всеки виртуален плик на офертата трябва
да се криптира отделно.
Системата трябва да съхранява заявленията за участие и офертите в базата данни в
криптиран вид. За тази цел се генерира автоматично HASH ключ, с който се криптира конкретна
оферта. HASH ключът трябва да се пази в базата данни също в кодиран вид, но ще може да се
декодира по определен алгоритъм.
Важно: Всеки участник в настоящата обществена поръчка трябва да предложи в техническото си
предложение механизъм за минимизиране на рисковете по отношение на информационната
сигурност, произтичащи от факта, че софтуерният разработчик ще познава алгоритъма на
кодиране на HASH ключа.
В случаите на оферти, които трябва да съдържат мостри, модулът следва да дава
възможност към офертите да бъдат посочвани входящите номера, с които мострите са предадени
на възложителя.
При подаване на проекти, който не се въвеждат чрез Системата, модулът трябва да дава
възможност да бъдат посочвани входящите номера, с които проектите са представени на
възложителя. Тази функционалност следва да бъде налична и за всички случаи, при които
офертата не се подава чрез Системата.
Чрез модула „Електронна оферта“ стопанските субекти трябва да могат да извършват:




подаване на заявление за участие, чрез което се подават документи за подбор в
процедурите, при които има повече от един етап (ограничена процедура, състезателна
процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с
публикуване на обявление, състезателен диалог или партньорство за иновации). В
този случай заявлението за участие съдържа само ЕЕДОП и придружаващи го
документи;
подаване на оферти, чрез което на участниците в процедурите се позволява да
създават и подават оферти за конкретна поръчка. Офертата съдържа ценово
предложение и техническо предложение. Тази функционалност следва да е на
разположение веднага след публикуване на обявлението за поръчка в ЦАИС ЕОП до
крайния срок за подаване на офертите. При процедурите с повече от един етап,
оферти трябва да могат да бъдат подавани само от лицата, които са били поканени от
възложителя (т.е. стопанските субекти трябва първо да представят заявление за
участие, след което имат право да подадат оферта, ако са поканени от възложителя
след извършен предварителен подбор).
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Задаването на въпроси от заинтересованите лица, даването на отговори и разяснения по
въпросите от страна на възложителите следва да се обслужват от модул „Обмен на информация в
хода на процедурата“.
Лицата могат да изготвят оферти или заявления за участие, като използват образци, ако
такива са предоставени от възложителя във виртуалното работно пространство на поръчката,
и/или предоставят свои файлове, когато е приложимо. Модулът трябва да обслужва всички
възможни случаи на подаване на оферти – варианти на оферти, оферти за една или за повече от
една (вкл. всички) обособени позиции, оферти от обединения и др. До подаването на
заявлението за участие или офертата Системата следва да позволява възможност за изтриване,
запазване (в Системата или на локален компютър в четим формат) и промяна на изготвените
проекти. Преди изтичане на срока за подаване на оферти и заявления за участие, подадените
оферти/заявления за участие трябва да могат да бъдат оттегляни, при което статусите им да бъдат
променяни на „Проект“. В случай на оттегляне и последващо подаване на оферта, лицата следва
да подадат отново всички необходими документи. За оттеглените оферти също се поддържа
информация за действията на оферентите. В хода на изготвяне на проекти на заявления/оферти
те следва да са видими и достъпни само за потребители с необходимите права и роли.
Заявление за участие/оферта задължително се подписва с електронен подпис. Отделните
компоненти на офертата се подават и съхраняват заедно, но в различни криптирани файлове,
всеки един от които трябва да бъде отделно подписан с електронен подпис.
Модулът трябва да осигури удостоверяване на времето на подаване на офертата от
доставчик на услуга за удостоверяване на време и да изпрати автоматично уведомление за
получаване на офертата до потребителя, който я е подал.
От момента на подаване на заявлението за участие/офертата до настъпване на момента
за отварянето им, те трябва да се съхраняват в Системата по безопасен начин, така че да не бъдат
виждани, достъпвани, отваряни, четени и променяни, освен в изрично предвидените случаи
(оттегляне на оферта).
Подадените документи за участие трябва да се съхраняват във виртуалното работно
пространство за конкретната обществена поръчка след като получат регистрационен номер по
реда на тяхното подаване, въз основа на което се формира електронен регистър с основни
метаданни. Регистърът е достъпен за потребител на възложителя с необходимите права и роли.
3.3.10 Отваряне на оферти и заявления за участие (e-Opening)
След изтичане на срока за отваряне на заявления за участие/оферти и регистриране на
назначената комисия за оценка и класиране на офертите в Системата, в профила на купувача на
възложителя се визуализира електронният регистър на офертите за конкретната поръчка.
Системата трябва да осигурява възможност за автоматично генериране на декларации по
чл. 103, ал. 2 ЗОП. На всеки етап от процедурата следва да е осигурена въможност за замяна или
включване на нови членове в комисията за оценка и класиране на офертите.
Редът на отварянето на компонентите на офертата може да бъде различен за всяка ОП и
се определя чрез BPM модула при дефиниране на параметрите на ОП от възложителя.
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3.3.11 Подбор (e-Qualification)
Модулът дава възможност за преглед на документите, свързани с подбора, установяване
на годността на кандидатите и участниците и оформяне на резултатите от него.
Размяната на необходимите съобщения между възложителя и потенциалните участници
следва да се обслужва от модул „Обмен на информация в хода на процедурата“, с пълно
документиране на всички действия, фази и разменени документи.
Модулът следва да гарантира:





автоматично сравнение на заявените данни с изискваните от възложителя (там,
където е приложимо);
възможност за всеки член на оценителната комисия да постави индикации (Да/Не) и
коментар по отношение съответствието на заявените данни;
генерирането на протоколи от предварителния подбор, като извлича и попълва
автоматично в текста на протокола вече налична в Системата относима информация;
възможност на кандидатите и участниците да подават нови документи, в съответствие
с чл. 54, ал. 9 ППЗОП.

Модулът „Подбор“ следва да осигурява и функционалност, свързана с редуциране броя
на лицата, които ще бъдат поканени, когато това е предвидено в процедурите с повече от един
етап.
Модулът следва да обслужва и процеса на подбор в случай на Квалификационна система
и Динамична система за доставки.
Детайлите на реализациата на модула следва да бъдат уточнени през фазата на
проучване.
3.3.12 Оценяване (e-Evaluation)
Този модул предоставя инструментите за автоматична/полуавтоматична оценка на
ценовите и техническите предложения. Автоматична оценка се прилага, когато всички
предложения на участниците са измерими и са посочени в структуриран вид. Полуавтоматична
оценка се прилага в случаите, при които част от показателите налагат присъждане на точки от
комисията чрез субективна преценка.
Модулът трябва да гарантира, че след отварянето на офертите, те не могат да се
редактират и изтриват.
Чрез модула се осигурява:





възможност за преглед от членовете на комисията на техническите и ценови
предложения, вкл. като се съблюдава поредността за отварянето им;
възможност за оценка на предложенията по всеки показател чрез връзка с методиката
за неговата оценка. В случаите на полуавтоматично оценяване следва да се осигури
поставяне на оценка от всеки член на комисията и да се приложи установеният
механизъм за получаване на крайна оценка по този показател;
автоматично изчисляване на комплексната оценка и класиране на всички оферти, вкл.
в хипотеза, при която показателите са подредени по важност. Модулът следва да
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поддържа и функционалност за случаен избор в случаите, при които изпълнителят
следва да бъде определен след жребий.
изготвяне на междинни протоколи и окончателния доклад от работата на комисията с
предложение за избор на изпълнител или прекратяване на процедурата, като се
отчете необходимостта от отстраняване на участници. При поръчки с повече от една
обособени позиции функционалността следва да позволява извършване на
действията за всяка от позициите. При процедурите, съдържащи етап на договаряне, в
зависимост от избрания способ, Системата следва да предоставя възможност за
подаване на допълнителна/окончателна оферта, както и за изготвяне и подписване на
протокол с всеки от участниците;
възможност за връщане на доклада от страна на възложителя с мотивирано
становище, в случаите на необходимост от доработка и отстраняване на слабости и
несъответствия. Тези действия се повтарят до одобряването на доклада;
одобрение на доклада и автоматично генериране на проект на решение за избор на
изпълнител или прекратяване на процедурата.

Системата следва да поддържа възможност решения на възложителите да бъдат
отменяни и заменяни с нови, както и за промени на участниците в хипотеза на отказ или
невъзможност на първия класиран да сключи договор.
Модулът следва да осигурява съблюдаване на изискванията, свързани с влизане в сила на
решенията на възложителите (изтичане на нормативно определени срокове, обжалване на
процедурата).
Чрез модул „Обмен на информация в хода на процедурата“ се осигурява комуникацията
между всички заинтересовани лица в съответствие с изискванията на закона.
Чрез модул „Профил на купувача“ се осигурява публичност на информацията.
Чрез генератора на образци в рамките на модул "Електронна документация"
възложителят ще дефинира образци на оферти, съдържащи необходимите полета и
валидационни правила за тях. Полетата трябва да са индексирани по подходящ начин, за да може
лесно да се ползват като числови редици и да се дефинират математически операции върху тях.
Примерен модел за индексиране на полетата е посочен в Приложение № 3. Изпълнителят
трябва да разработи модел, който да позволява да се извърши автоматично оценяване на
офертите и тяхното класиране.
3.3.13 Електронно възлагане и управление на договор (e-Contract)
Модулът осигурява обмена на информация и документи между възложителя и
избрания/те изпълнител/и във фазата на сключване на договор. Чрез него се дава възможност:




данни от офертата да бъдат включени в клаузите на договора и/или офертата да се
приложи към него;
да се генерират съобщения до участниците, избрани за изпълнители, след влизане в
сила на решенията на възложителите;
да се предоставят документите и доказателствата, вкл. линкове и кодове за достъп до
информация, налична в публичен регистър, необходими за сключване на договора.
Системата трябва да дава възможност за запазване на доказателствата;
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за цифрово подписване на договора от страните, както и за сключване и свързване
към основния договор на съпътстващите го анекси;
за автоматично генериране на обявление за възложена поръчка след сключване на
договора, както и на обявление за изменение в приложимите случаи;
за поддържане на регистър на сключените договори за всеки възложител/обособено
звено, за всяка календарна година.

Системата трябва да съхранява договорите в структуриран вид, а също и във вид на
цифрово подписани файлове. ЦАИС ЕОП следва да предостави възможност за дефиниране на
йерархия на представителност за страните по договора и йерархично електронно подписване на
договора (напр. система за двоен подпис).
Модулът трябва да притежава развити алгоритми за изчисляване на стойност на договор,
обща стойност на поръчка, краен срок на изпълнение и да дава възможност за попълване на
обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
3.3.14 Външен контрол, осъществяван от АОП (PPA control)
Модулът трябва да обслужва функциите на АОП, свързани с осъществяването на външен
контрол от агенцията, както следва:






контрол чрез случаен избор (чл. 232 ЗОП и чл. 233, ал. 2, т. 2 ЗОП);
контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 ЗОП);
контрол върху някои изключения от приложното поле на закона (чл. 234 ЗОП);
контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл. 235 ЗОП);
мониторингови проверки (чл. 114 ППЗОП).

Посредством Системата възложителите следва да предоставят, а оторизираните
служители от АОП да имат достъп до всички документи и цялата информация за всеки от
видовете контрол и за мониторинг. Всеки от видовете контрол следва да се визуализира в
отделна секция, съдържаща необходимата информация в структуриран вид с възможност за бърз
достъп до документите към процедурата. Следва да се осигури възможност за информиране на
възложителите за резултатите от проведения контрол, както и за публикуване на окончателните
становища, когато е приложимо.
Становищата се изготвят по образец. Процесът на контрол трябва да се обслужва от BPM
модула на Системата.
3.3.14.1 Контрол чрез случаен избор
 Системата следва да позволява на всеки възложител при готовност за обявяване на
процедура да генерира фиш за нейното включване в съвкупността от процедури, от
които ще се избере процедура, подлежаща на контрол на случаен принцип.
Попълненият от възложителя фиш се подписва с електронен подпис. До изтичане на
времето за избор или на първия етап от контрола (в случай, че процедурата е избрана)
публикуването в РОП и изпращането на информацията до ОВ на ЕС следва да е
невъзможно за съответните процедури, съгласно закона;
 Изборът на процедури, подлежащи на контрол, се осъществява на случаен принцип
измежду всички въведени в Системата фишове за определен период от време. Всеки
работен ден се избират N на брой проекти на процедури, подлежащи на контрол. В
36









Системата предварително трябва да е заложена матрица, позволяваща гъвкаво
определяне на нивата на риск за определени елементи, влияещи на избора
(Приложение № 4). Той включва определени стойности, присъдени на отделни
показатели, характеризиращи процедурата и възложителя, въз основа на които тя се
включва n на брой пъти в съвкупността, от която ще бъде извършен изборът, така че
да се постигне вероятност за изтеглянето й, пропорционално на нивото на риска;
Служителите на АОП получават служебен достъп до цялата информация, необходима
им за осъществяването на контрола – проекти на решение, обявление и
документация;
Първият етап на контрола приключва с изготвянето на предварително становище по
проектите на документи, което следва да е достъпно само за възложителя и АОП;
С обявяване на процедурата Системата следва автоматично да уведомява АОП за
необходимостта от осъществяване на втори етап на контрола;
За осъществения втори етап на контрола ще се изготвя окончателно становище в
предвидените от закона случаи, което се подписва с електронен подпис и се
публикува в профила на купувача. Нотификации се изпращат до органите по чл. 238,
ал. 1 ЗОП;
Системата следва да допуска дефиниране на потребителска роля „наблюдател“, който
получава права за достъп до всички документи по процедурата. Ролята „наблюдател“
се присъжда от АОП, а Системата уведомява възложителя на конкретната поръчка.

3.3.14.2 Контрол върху процедури на договаряне
 При обявяване (с Решение на възложителя) на процедура на договаряне, подлежаща
на контрол информацията се визуализира за потребителите на АОП с подходящи
права;
 Възложителят може да добавя доказателства (в неструктуриран вид), които следва да
са видими само за служителите, осъществяващи контрол;
 За осъществения контрол ще се изготвя становище по образец, което ще се подписва с
електронен подпис и ще се визуализира автоматично в РОП и в Профила на купувача.
Процедурите, подлежащи на контрол по този ред, не се включват в контрола чрез случаен
избор за определените в закона случаи.
3.3.14.3 Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона
 Чрез Системата, с използване на електронен подпис, възложителят предоставя на АОП
изискваните по закон проекти на документи за целите на контрола. Те следва да се
визуализират по подходящ начин за служители със съответните права.
 За извършения контрол се изготвя становище, което се подписва с електронен подпис
и се предоставя на възложителя чрез Системата. Становището трябва да е видимо и за
потребители с определени права, напр. контролни органи.
 При публикуване на обявление за възложена поръчка и ако становището на АОП не е
положително, Системата следва да генерира автоматично съобщение до органите за
контрол.
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3.3.14.4 Контрол при изменение на договор за обществена поръчка
 Чрез Системата, с използване на електронен подпис, възложителят предоставя на АОП
изискваните по закон проекти на документи за целите на контрола. Те следва да се
визуализират по подходящ начин за служители със съответните права.
 За извършения контрол се изготвя становище, което се подписва с електронен подпис
и се предоставя на възложителя чрез Системата. Становището трябва да е видимо и за
потребители с определени права, напр. контролни органи.
 При публикуване на обявление за изменение и ако становището на АОП не е
положително, Системата следва да генерира автоматично съобщение до органите за
контрол.
3.3.14.5 Мониторингови проверки
 От публикуваните в РОП поръчки за предходния работен ден, съгласно правила,
утвърдени от Министъра на финансите, се определят процедурите, подлежащи на
мониторингови проверки. Проверките обхващат публикуваните в РОП документи –
решения и обявления, както и документацията;
 Като резултат от мониторинговата проверка се изготвя становище, което се подписва с
електронен подпис, включва се в електронното досие на поръчката и се визуализира
чрез ПОП;
 Системата следва да поддържа функционалност за уведомяване на възложителя за
осъществената проверка.
Чрез модула „Доклади и статистически отчети“ се изготвят автоматични справки за
резултатите от всички видове контрол.
3.3.15 Електронна жалба (e-Appeal)
Модулът „Електронна жалба“ поддържа функционалност, позволяваща на
заинтересовани лица да подготвят и подават жалби срещу решения, действия и бездействия на
възложителя, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки. Чрез модула следва
да се осигури процеса по обжалване на първа инстанция (КЗК). Чрез тази функционалност трябва
да се осигурява възможност за:






генериране на електронна жалба със или без искане за налагане на временна мярка
„спиране на процедурата“. Системата следва автоматично да попълва наличната
информация за възложителя и конкретната обществена поръчка в предварително
дефиниран шаблон с възможност заинтересованото лице да въведе информация по
отношение на мотивите и основанията за подаване на жалбата. Модулът следва да
предоставя възможност за прикачване на допълнителни документи (файлове) към
жалбата;
обмен на информация между заинтересовани страни в процеса на обжалване – КЗК,
жалбоподател, възложител. Това включва подписване на жалбата с квалифициран
електронен подпис и автоматично изпращане на цялата информация до КЗК с копие
до съответния възложител;
модулът трябва да позволява на жалбоподателя да допълва или изменя вече
подадена жалба, като състави и изпрати нов документ, подписан с електронен подпис;
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уведомяване на заинтересованите лица за:
- отказ от образуване на производство;
- образуване на производство;
- произнасяне по искане за временна мярка „спиране на процедурата“ или по искане
за предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител;
- спиране на производството пред КЗК;
- прекратяване на производството от КЗК;
- възобновяване на произвоството от КЗК;
- решението на КЗК в резултат на проведеното производство;
- обжалване на решение на КЗК пред ВАС.

Електронна жалба трябва да може да бъде подадена чрез Системата само от регистриран
потребител.
На потребителите "органи по обжалване" модулът трябва да предоставя достъп до цялата
информация по конкретната обществена поръчка, налична в платформата с права само за четене.
В случай на образувано производство, засегнатият възложител трябва да може чрез
модула да изпрати към КЗК становище по жалбата с прикрепени към него доказателства.
При възможност ЦАИС ЕОП следва да поддържа връзка с информационната система на
КЗК, така че определенията и решенията на КЗК да бъдат част от електронното досие на
поръчката.
Системата трябва да предоставя възможност за преглед на историята на действията в
Системата, свързани с подаването наконкретна жалба.
ЦАИС ЕОП трябва да предоставя информация с цел изготвяне на различни справки за
процеса и резултатите от обжалването - брой обжалвания, процент на успешните обжалвания и
т.н.
Механизмът на изпращане и форматът на информацията следва да бъдат уточнени във
фазата на проучване.
3.3.16 Провеждане на вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение (Mini
competition within Framework agreement)
Модулът ще обслужва както работата на ЦОП, така и на отделните възложители, които
възлагат обществени поръчки по рамкови споразумения.
Основните правила за използването на рамково споразумение като инструмент за
възлагане на обществени поръчки са разписани в Глава десета, Раздел I от ЗОП. Рамкови
споразумения могат да бъдат сключвани в резултат на провеждането на всеки един от видовете
процедури, предвидени в ЗОП. Технологичният процес на обществената поръчка до сключването
на самото рамково споразумение трябва да може да се обслужи от описаните модули и
функционалности на платформата. Задачата на модула „Рамково споразумение“ е да осигури
специфичната част от обществената поръчка – електронен механизъм за провеждането на
вътрешен конкурентен избор на изпълнител. Технологията на вътрешния конкурентен избор е
аналогична на втория етап от провеждането на двустепенните процедури, но в състезанието
участват само стопанските субекти, с които е сключено рамковото споразумение.
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Възложителят следва да има възможност да създаде покана в стандартизиран формат,
чрез генератора на образци и да я изпрати до лицата, с които е сключено рамковото
споразумение, чрез използване на модул "Обмен на информация в хода на процедурата".
Системата следва да допуска създаване на комисия за разглеждане и класиране на
офертите при провеждане на вътрешния конкурентен избор на изпълнител. В случаите на ОП,
възложена от ЦОП, комисиите се определя от конкретния възложител – ползвател на рамковото
споразумение на ЦОП. Системата трябва да позволява подаване на оферти от страна на
стопанските субекти и автоматично класиране при реализиране на вътрешен конкурентен избор
от множество възложители (връзка с модулите "Електронно обявяване", "Електронно оценяване",
"Електронно възлагане"). В резултат от проведен вътрешен конкурентен избор следва да се даде
възможност за генериране на необходимия брой обявления за възложена поръчка, възлагани по
РС на ЦОП. Информацията за сключените договори следва да се визуализира както в Профила на
купувача на съответните възложители, така и в Профила на купувача на ЦОП.
Модулът трябва да предоставя на възложителя информацията за условията (вкл.
показателите и методиката за оценка на офертите), при които е сключено рамковото
споразумение, давайки възможност на възложителя да ги използва без промяна при вътрешния
конкурентен избор на изпълнител (директно прилагане на условията) или да ги
промени/допълни.
3.3.17 Електронни заявки по договори (e-Ordering)
Модулът трябва да осигурява възможност за подаване на електронни заявки по
конкретни договори и рамкови споразумения. Заявките трябва да могат да бъдат подавани по
различно време, но в рамките на предвидения по конкретния договор срок, и за различни
количества. За да се формира електронната заявка, Системата трябва да притежава някои
функционалности, използвани в системите за управление на материалните запаси.
Модулът трябва да осъществява мониторинг на електронните заявки по отношение на:





изтичане на крайния срок на договора, както и на конкретна заявка;
изчерпване на предвидените в договора количества;
степента на изпълнение на заявката и договора;
неизпълнение, ненавременно изпълнение и лошо изпълнение на заявката и договора.

Модулът следва да предоставя информация за остатъчните количества по рамковото
споразумение и да изпраща нотификации при достигане на определен процент на изпълнение,
обем, стойност или определено време, преди изтичане на срока на рамковото
споразумение/договора. Модулът следва да дава възможност за създаване и изпращане на
рекламации, в случай на неизпълнение, ненавременно изпълнение и лошо изпълнение на
заявката и договора.
Електронната заявка е структуриран документ, съдържащ необходимите полета за
идентифициране на страните, договора и характеристиките на предмета.
Модулът следва да обслужва и случаите, при които е използван електронен каталог.
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Чрез Системата следва да се осигури комуникацията между страните, включително
потвърждаване за получените заявки и изготвяне на протоколи за предаване и приемане на
изпълнението.
Системата трябва да обслужва случаите на съвместно възлагане от няколко възложители,
от ЦОП, от възложители с поделения/клонове. При изпълнение на договора модулът подпомага
формирането на обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
3.3.18 Динамична система за покупки (DPS)
Динамичните системи за покупки дават възможност за изцяло електронно възлагане на
обществени поръчки за често осъществявани (типови) доставки, строителство или услуги. ДСП
няма да се прилагат в областите отбрана и сигурност. ДСП може да бъде разделена на категории,
като в рамките на една категория и в срока на валидност на ДСП могат да се провеждат
множество отделни възлагания. Правилата за ползване на този инструмент са регламентирани в
Глава десета, Раздел II на ЗОП.
Модулът трябва да е базиран върху правилата за провеждане на ограничена процедура,
включвайки следните основни функционалности:










създаване на ДСП чрез обявление за обществена поръчка или предварително
обявление, в което трябва да бъде определен нейният срок. Модулът трябва да
осигури механизъм за задължително дефиниране на параметрите на ДСП чрез
попълване на въпросник относно предмета, прогнозните количества, разделяне на
ДСП на категории, срока на действие и условията за участие в ДСП;
включване на кандидати в ДСП чрез подаване на заявления от регистрирани в ЦАИС
ЕОП лица през целия срок на действието на ДСП, включително по категории;
извършване на текуща оценка, одобряване и отхвърляне на получените заявления от
страна на възложителя, включително възможност за проверка на заявените данни в
ЕЕДОП за целия срок на действие на ДСП. Системата трябва да предоставя възможност
за актуализация на заявените данни чрез подаване на нов ЕЕДОП, а в случаите на чл.
94, ал. 2 ЗОП – на електронните каталози;
формиране на множество комисии в рамките на ДСП;
изпращане на покани за представяне на оферти до всички включени в ДСП кандидати
(за съответната категория, когато е приложимо), последващо получаване и оценяване
на офертите чрез кореспондиращите модули;
удължаване и прекратяване на ДСП – чрез публикуване на съответни стандартни
образци с необходимото съдържание.

Детайлното решение за реализация на ДСП ще бъде уточнено през фазата на проучване.
3.3.19 Квалификационна система (Qualification system)
Квалификационната система е специфична техника за възлагане на поръчки от секторни
възложители. В обявлението за квалификационна система се посочват целта и срокът на нейното
действие, както и начинът за достъп до правилата за прилагането й. Стопанските субекти могат да
бъдат включвани в квалификационна система по всяко време въз основа на правила и критерии,
определени от секторния възложител.
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Всеки секторен възложител следва да може да използва квалификационна система,
създадена от друг възложител, ако прецени, че тя отговаря на неговите изисквания. В случаите,
при които ще се ползва квалификационна система, създадена и поддържана извън ЦАИС ЕОП
(напр. от друга държава-членка на ЕС), за възложителя ще е налице задължение за обявяване,
оценка, класиране на офертите и отчитане на договорите през ЦАИС ЕОП. В случаите, при които
ще се ползва квалификационна система на друг възложител, създадена и поддържана в ЦАИС
ЕОП, чрез Системата трябва да се даде възможност на възложителя за достъп до данните за вече
създадената квалификационна система.
Възложителят следва да има възможност да създаде покана в стандартизиран формат,
чрез генератора на образци и да я изпрати до лицата, които са включени в квалификационната
система, чрез използване на модул "Обмен на информация в хода на процедурата". В случаите,
при които ще се ползва квалификационна система, създадена и поддържана извън ЦАИС ЕОП
(напр. от друга държава-членка на ЕС), трябва да има възможност за въвеждане на имената на
лицата, до които се изпращат поканите.
Системата следва да поддържа функционалност за създаване на комисия за разглеждане
и класиране на офертите.
Изпълнителят може да бъде избран само сред лицата, вписани в квалификационната
система. Офертите могат да бъдат представени под формата на електронен каталог или да
включват електронен каталог. Квалификационната система може да предвижда провеждане на
електронен търг.
3.3.20 Електронен търг (e-Auction)
Модулът „Електронен търг” трябва да реализира провеждането на електронни търгове
при процедури за възлагане на обществени поръчки. Основните правила за ползване на този
инструмент са регламентирани в Глава десета, Раздел III на ЗОП. Електронните търгове са онлайн
търгове, при които поканени участници подават оферти по електронен път въз основа на
конкретна спецификация на възложителя. Цялата комуникация, включително предоставянето на
нови подобрени цени и/или стойности, трябва да се извършва в реално време (по електронен
път). Електронни търгове могат да се използват за доставки, услуги и строителство, вкл. при
възлагане по РС и в рамките на ДСП. При тази възможност за възлагане се използват цени и други
количествено измерими елементи, които могат да бъдат изразени като числова стойност,
подходяща за включване във формула, така че оценката на всяка оферта да може да се осъществи
автоматично.
Елктронен търг може да се провежда като част от следните процедури: открита,
ограничена, състезателна процедура с договаряне, процедура на договаряне с предварителна
покана за участие.
Модулът „Електронен търг“ трябва да осигури механизъм, гарантиращ, че при посочено в
обявлението за откриване на обществената поръчка използване на електронен търг, в
документацията за обществената поръчка е включена задължителната информация за
провеждането на търга (виж чл. 90, ал. 3 от ЗОП) и самият търг се реализира в съответствие с нея.
Условията за приключване на търга трябва да бъдат дефинирани в поканата за участие в него.
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Системата трябва да прави автоматична първоначална оценка на подадените
предложения на допуснатите участници в съответствие с избрания критерий за възлагане.
Модулът трябва да дава възможност на възложителя да изпрати едновременно до всички
допуснати участници покана за участие в електронен търг, съдържаща резултата от пълната
първоначална оценка на офертите им и допълнителна задължителна информация за търга.
По време на провеждане на електронния търг лицата трябва да получават актуална
информация за броя на участващите, за своето място в класирането, за параметрите на найдобрата текуща оферта.
Модулът трябва да дава възможност на възложителя да дефинира по какъв начин ще
приключи електронният търг, както следва:




с настъпването на датата и часа, посочени в поканата;
когато не са получени нови предложения, отговарящи на изискванията на
възложителя - след изтичане на определен в поканата срок;
когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили.

Правилата за документиране на работата на комисията и избора на изпълнител се
прилагат съгласно избрания вид процедура, етап от която е електронният търг.
Детайлите на решението, което ще бъде реализирано, ще бъдат дефинирани в рамките на
фазата по проучване.
3.3.21 Електронен каталог (e-Catalogue)
От гледна точка на Системата електронният каталог може да се разглежда като документ
със структурирана информация за стоки, услуги или строителство, чрез който може да бъде
подадено предложение (оферта), да се извърши оценка, да се отправи заявка в рамките на
договор и да се отчете изпълнение. Основните правила за ползване на този инструмент са
регламентирани в Глава десета, Раздел IV на ЗОП.
Mодулът „Електронен каталог“ трябва да предоставя възможност на възложителя:







да дефинира електронни каталози;
да получава оферти под формата на каталози;
да оценява офертите, подадени под формата на каталози;
в случаите на чл. 94, ал. 3 ЗОП - да посочи краен срок, до който участниците могат да
актуализират своите каталози;
да класира участниците, в съответствие с позициите от каталога, които са спечелили;
да използват каталозите или части от тях в процеса на планиране или
заявяване/отчитане.

Участниците трябва да могат:



да подават оферти под формата на електронни каталози;
да актуализират своите каталози в съответствие с предвидените в закона
възможности.
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Разработчикът на ЦАИС ЕОП следва да изготви чрез генератора на образци/шаблони
базови електронни каталози най-малко за групите доставки/услуги (т.нар. глобални каталози),
включени в ПМС 385 от 30.12.2015 г.
При дефиниране на каталозите трябва да бъдат използвани кодове от ОТР.
Модулът трябва да предоставя възможност за прикачване на други документи,
допълващи оферта, предоставена под формата на електронен каталог.
Системата трябва да поддържа два типа каталози – глобални и индивидуални.
Глобални са типовите каталози за често поръчвани строителство/доставки/услуги. Те
могат да бъдат разглеждани и като еталонни (библиотечни) каталози, предназначени за
многократно ползване при различни процедури. Глобални каталози трябва да могат да се
включват в Системата само от служители на АОП с подходящи права.
Глобалните каталози ще се използват за създаване на индивидуални каталози, т. е.
каталози за конкретни ОП. Индивидуален каталог трябва да може да бъде създаван:




чрез използване на съществуващ глобален каталог, на всички или част от неговите
полета, и нанасяне на промени (най-често допълване със специфични за конкретната
обществена поръчка параметри);
чрез създаване на изцяло нов каталог.

Индивидуалният електронен каталог трябва да може да съдържа всички необходими
полета за дефиниране на стоката или услугата, формулиране на оферта и извършване на оценка,
за всяка позиция от каталога.
Индивидуалните каталози трябва да могат да се създават от оправомощени потребители
на възложителя за съответната дейност и съответната поръчка.
Модулът трябва:



да осъществява автоматична проверка върху данни, когато е възможно;
да дава възможност за работа с електронните каталози извън Системата (off-linе), чрез
импорт и експорт в стандартизирани формати (xls, xlsx, csv).

Полетата на каталога трябва да се дефинират от възложителя на ОП с използване на
възможностите на служебния модул за генериране на образци. Системата следва да поддържа
базов набор за избор на параметри, напр. мерни единици, чрез предварително дефинирани
падащи списъци.
Някои полета от електронния каталог трябва да могат да се дефинират като резултат от
други, чрез формула. За целта интерпретаторът на формули трябва да обслужва както полетата от
електронната оферта, така и полетата от електронния каталог.
Детайлите на решението за електронни каталози, което ще бъде реализирано, ще бъдат
дефинирани в рамките на фазата по проучването.
3.3.22 Електронен магазин (e-Shop)
Този модул следва да позволява на регистрирани лица да въвеждат информация за
предлагани стоки и услуги в структуриран, предварително дефиниран вид, a на възложителите –
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бързо и лесно да търсят стоки/услуги в каталозите, да създават документи с изисквания, да правят
сравнения по набор от параметри за стоки/услуги със сходно предназначение, да правят
запитване за наличности и да отправят заявки. Модулът използва модула "Електронен каталог" по
отношение на ограниченията, организация и структура на данните и електронен формат. При
дефинирането на стоките и услугите следва да се използват кодовете от ОТР.
Електронният магазин следва да е организиран така, че да дава възможност на
участващите в него лица по всяко време да включват, изменят и заличават данни. Каталогът
трябва да може да поддържа допълнителна информация (отстъпки при по-големи количества,
запитване за количества на склад и др.).
При необходимост следва да се осъществи връзка с модул "Обмен на информация в хода
на процедурата" и да се даде възможност за размяна на допълнителна информация и
разяснения.
Модулът трябва:



да осъществява автоматична проверка върху данни, когато е възможно;
да дава възможност за работа с електронните каталози извън Системата (off-linе), чрез
импорт и експорт в стандартизирани формати (xls, xlsx, csv).

При вече уточнени условия, възложителят изпраща електронна заявка. Чрез
възможностите на модула се проследява и потвърждава изпълнението на заявката (количества,
качествени показатели и срокове). Информацията, генерирана в платформата относно
изпълнението на заявката, се използва като необходимо условие за целите на електронно
фактуриране и плащане.
3.3.23 Доклади и статистически отчети (e-Reporting)
Модулът трябва да позволява извличането на информация, както и генерирането на
доклади и справки въз основа на информацията, съхранявана в базата данни с използване на
инструмент, базиращ се на технологията Business Intelligence (BI).
Системата трябва да поддържа две основни групи доклади и статистически отчети:



предварително дефинирани;
динамични (аналитични) отчети.

Достъпът до информацията се осъществява на две нива:




първо (публично) ниво – информация, достъпна за обществеността (публичните
потребители). На това ниво модулът трябва да осигурява функционалности за
генериране на динамични справки (търсене по най-често използвани критерии,
търсене по широк набор от възможни критерии, търсене в досиета по процедури,
търсене на отделни документи и др.);
второ (оперативно) ниво - информацията се използва от служители на АОП,
възложители, контролни органи, органи по обжалване и др. На това ниво модулът
трябва да осигурява функционалности за генериране на справки и отчети по
предварително зададени критерии, съобразно правата за достъп на тези потребители.

Модулът трябва да предоставя възможност за:
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eлектронен абонамент за автоматично получаване на информация по предварително
зададени критерии за филтриране на информацията;
автоматично генериране на ежемесечен електронен бюлетин за пазара на
обществените поръчки в страната;
генериране на Годишен статистически отчет за ЕК (вж. Приложение № 5);
извличане на информация за възложителите – брой, разделение по тип (публични и
секторни), вид, ниво (централни, регионални, местни органи), основна дейност,
възложители за конкретни случаи, обединения, централи и клонове/поделения,
местоположение и др.;
извличане на информация за стопанските субекти – брой, разделение по тип
(юридическо лице, физическо лице, консорциум), място на регистрация (български,
чуждестранни), специализираност (напр. за лица с увреждания), защитени
предприятия, категория на предприятието (микро, малко, средно) и др.;
извличане на информация за процедурите за провеждане на обществени поръчки –
разделение по данни за поръчката (вид на процедурата, статус на процедурата,обект,
начин на възлагане, критерии за възлагане, място на изпълнение, финансиране,
зелени критерии, запазени поръчки, наличие на обособени позиции, възлагане с
комбиниране на обособените позиции и др.), възложителя, изпълнителя, по периодa
на провеждане и др.;
извличане на информация за обществените поръчки, възлагани чрез събиране на
оферти с обява или покана – разделение по данни за поръчката, възложителя,
изпълнителя, по периодa на провеждане и др.;
извличане на информация за договорите за обществени поръчки - разделение по
данни за поръчката, възложителя, изпълнителя, самия договор (стойност (при
сключване, след изменение, реално изплатена), валута, използвани подизпълнители и
др.), по периода на сключване и др.;
извличане на информация за договорите извън приложното поле на ЗОП (договориизключения) - разделение по вид на изключението/начин на възлагане, по данни за
възложителя, изпълнителя, самия договор, по периода на сключване и др.;
извличане на информация за използвани техники и инструменти за възлагане на
поръчки – електронни търгове, рамкови споразумения, динамични системи за
покупки, квалификационни системи, електронни каталози и др.;
класации на възложители по брой и обща стойност на сключените договори;
класации на изпълнители по брой и обща стойност на сключените договори;
извличане на информация за публикувана предварителна информация
(предварителни обявления, обявления за доброволна прозрачност и др.);
статистика по отношение на извършвания от АОП външен контрол;
статистика по отношение на използване на услугата „Електронен подател“;
генериране на справки за целите на контролните органи и органите по обжалване;
определяне стойността на индикаторите за ефективност на използването на
електронните обществени поръчки;
автоматично генериране и изпращане на масиви от данни за целите на Портала за
отворени данни (Opendata);
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статистика по отношение на посещаемост на различни части (подстраници) на
платформата и др.

Информацията следва да бъде представена с възможност да се проследи дейността на
възложител, включващ поделения; когато същият е действал като част от обединение; възлагал е
договори по РС на ЦОП и др. По отношение на изпълнителите следва да се осигури същата
детайлност.
Резултатите от всички търсения, реализирани в Системата, както и генерираните справки
трябва да могат да се експортират във файл (.xls, .xlsx, .pdf, .html, .csv и др.). Така генерираният
файл да може да се изтегля и да се записва. Модулът трябва да гарантира съответствието на
платформата с изискванията към платформите на електронното управление в България по
отношение на предоставянето на отворени данни. Детайлите относно набора от справки и отчети,
тяхното съдържание и оформление ще бъдат дефинирани в рамките на фазата по проучване.
Годишният статистически отчет за обществените поръчки в България, който се предоставя
на ЕК ежегодно, трябва да бъде изготвен в съответствие със стандартите и изискванията на
Комисията. В случай на промяна в тях, в рамките на гаранционната поддръжка на платформата,
изпълнителят следва да извърши съответните промени във функционалностите на модула, след
искане от страна на АОП.
Чрез ПОП следва да се визуализира ежемесечният електронен бюлетин за пазара на
обществените поръчки в страната.
Докладите и статистическите отчети ще се генерират чрез генератор на отчети.
При дефиниране на динамичните справки и отчети потребителите с определени права
следва да могат сами да създават динамични отчети/справки като избират от различни,
предварително определени полета с данни, групирани по подходящ начин, с възможност за
прилагане на филтри и за задаване на нива на детайлизиране. По подразбиране, отчетът се
генерира в табличен вид с възможност за трансформиране на визуализацията в графичен вид.
Отчетите следва да поддържат полета от следния вид:




поле от базата данни;
агрегатно поле;
изчисляемо поле.

Като примерни типове полета могат да се посочат следните:






String;
Integer;
Date;
Decimal;
Datetime и др.

За допълнителна информация вж. Приложение № 6.
3.3.24 Страница на АОП (PPA site)
Чрез този модул ще се управлява съдържанието и оформлението на интернет страницата
на АОП. Изпълнителят следва да рaзработи и вгради механизъм за управление на съдържанието
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(content management system), достатъчно гъвкъв, че да позволява създаване, изтриване, промяна
на текстове, менюта, опции в менютата, страници, изображения и др.
Първоначалното изграждане на интернет страницата на агенцията трябва да бъде
извършено от Изпълнителя, вкл. въвеждане на цялата информация от съществуващите секции на
сега действащия Портал за обществени поръчки – нормативна уредба, практика, връзка към
виртуално деловодство, споразумения, препоръки, новини (с календар и отделяне на
приоритетни новини), анкета (с възможност за създаване, управление и история на анкетите),
форма за обратна връзка, карта на сайта, тематични полезни връзки и др. Изпълнителят следва да
представи най-малко 3 варианта на дизайн и организация на страницата и да изпълни избрания
от Възложителя, вкл. като се съобрази с неговите коментари.
Интернет страницата на АОП е част от ЦАИС ЕОП. При оформянето им трябва да се
поддържа един общ стил – цветовете, дизайнът, използваните шрифтове. Страницата трябва да
бъде пригодена за работа на хора с увреждания. Системата трябва да поддържа функционалност
за представяне на информация и чрез аудиозаписи.
Обучението на системните администратори на платформата трябва да включва и
системата за управление на съдържанието.
Детайлите относно оформлението и съдържанието на интернет страницата на АОП ще
бъдат уточнени през фазата на проучване заедно с общата организация на ЦАИС ЕОП.
3.3.25 Външни експерти (External Experts)
Този модул осигурява функционалности за поддържане на списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17
от ЗОП.
Изпълнителят е длъжен да мигрира данните за регистрираните външни експерти (само
активните) от действащия Портал за обществени поръчки (http://www.aop.bg/ee2014.php) в ЦАИС
ЕОП. Мигрирането трябва да бъде извършено по начин, който гарантира непрекъсваемост на
процеса на поддръжка на списъка.
Организирането и поддържането на списъка трябва да бъдат осъществявани при спазване
на следните основни принципи:










подаване на заявление за включване в списъка на външни експерти от индивидуални
лица, професионални сдружения и организации в съответния бранш или органи по
Закона за администрацията;
дефиниране на компетентностите на външните експерти чрез категориите в ОТР
(първите 5 цифри наCPV кодовете);
включване в списъка за срок, дефиниран в ППЗОП;
възможност за продължаване на участието със същите заявени компетентности и др.
данни чрез подаване на искане за потвърждаване актуалността на данните;
възможност за копиране на информацията от предишна регистрация на експерта и
извършване на промени;
възможност за заличаване на лице от списъка чрез подаване на изрично искане, като
заявлението за включване не се изтрива от Системата, а се визуализира по определен
начин;
автоматично заличаване от списъка след изтичане на срок, регламентиран в ППЗОП;
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подписване на заявленията и исканията с квалифициран електронен подпис.

Когато възложител реши да използва външен експерт като член на оценителната комисия,
той следва да може да му присъди тази роля и съответните права за конкретната обществена
поръчка.
В ЦАИС ЕОП следва да бъде реализирана функционалност за търсене на външни експерти
по предварително дефинирани критерии.
През фазата на проучване ще бъдат уточнени всички детайли по технологията на
поддържането на списъка с външни експерти и АОП ще предостави на изпълнителя достъп до
базата данни, съдържаща информацията за списъка.
3.3.26 Последващ контрол (e-Audit)
Модулът осигурява на потребителите, дефинирани като контролни органи (служители на
АДФИ, Сметна палата, АФКОС, КЗК, УООП, сертифициращи органи и др.) достъп с права за четене
както до публичната, така и до част от служебната информация, необходима за изпълнение на
функциите им.
Системата трябва да предоставя възможност на този тип потребители да генерират
справки, имащи отношение към тяхната дейност, за конкретен възложител и зададен период.
Модулът трябва да осигури функционалност за качване в електронното досие на
поръчката на части от доклада за извършена проверка от АДФИ в случаите по чл. 241, ал. 5 от ЗОП
и автоматично уведомяване на изпълнителния директор на АОП. Тази информация трябва да
бъде достъпна само за потребители с необходимите права.
3.3.27 Електронно фактуриране (e-Invoicing)
Електронно фактуриране е процес на създаване, изпращане и получаване на фактури в
структуриран електронен формат, който позволява тяхната автоматична електронна обработка,
съгласно приложим европейски стандарт и одобрени електронни формати. Електронната фактура
следва да съдържа всички задължителни полета и цялата изискуема информация, съгласно
приложимата нормативна уредба в страната.
Този модул трябва да позволява на стопанските субекти да създават фактури и
кредитни/дебитни известия, да ги изпращат на възложителите и да проследяват състоянието на
изпратените документи. Той трябва да позволява на оторизираните стопански субекти и
възложителите, регистрирани в модула, да разглеждат всичките си фактури и свързаните с тях
документи, обменени по електронен път.
Модулът „Електронно фактуриране“ трябва да позволява използването на следните
типове документи:



фактури и кредитни/дебитни известия;
приложения (тип документ: „Свързан документ”), свързани с конкретни фактури или
кредитни/дебитни известия.

Модулът трябва да поддържа следните състояния на документа:



изпратен от стопанския субект;
приет от възложителя – възложителят е потвърдил получаване на документа;
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одобрен – документът е одобрен за плащане от възложителя;
платен – плащането от възложителя е извършено;
частично одобрен;
чатично платен;
отказан – документът е отказан от възложителя.

Модулът изпраща известия на потребителите винаги, когато се изисква действие от тяхна
страна.
Системата трябва да поддържа експорт и импорт на електронни фактури, ако са
създадени в съответствие с XML схемата и са в одобрения електронен формат, приети от ЕК.
Към всички структурирани документи, генерирани от модул Електронна фактура, при
необходимост трябва да могат да се прикачват неструктурирани документи във вид на
приложения.
Ако преди приемане изпълнението на настоящата обществена поръчка в страната се
разработи и внедри национално решение в областта на електронното фактуриране, Изпълнителят
следва да интегрира ЦАИС ЕОП с това решение. Модулт Електронна фактура трябва да
осъществява връзка с модул Електронно обявяване и да подава необходимата информация за
генерирането на обявление за приключване на договор за обществена поръчка.
3.3.28 Електронно разплащане (e-Payment)
Модулът следва да осигурява връзка към външни системи за извършване на електронни
плащания и ще предоставя възможност на възложителя да въвежда информация в ЦАИС ЕОП за
извършени плащания по фактурите на стопански субекти.
Системата трябва да поддържа XML схема и възможност възложителят да подава
информация за извършените плащания автоматично от друг софтуер, който поддържа така
дефинираната схема. Описанието на XML схемата трябва да бъде част от документацията, която
се предоставя на Възложителя при приемане изпълнението на дейностите.

Допълнителни изисквания при провеждане на конкурс за проект
В случаите на провеждане на конкурс за проект Изпълнителят трябва да съобрази
следните особености:


вместо комисия се назначава жури от независими лица;



подават се проекти вместо оферти, които не е задължително да са в структуриран
вид;



не трябва да се визуализира информация за лицата, подали проектите до
приключване на процеса по оценяване;



вместо избор на изпълнител се определят лица, на които се присъждат награди.

Горното следва да бъде взето под внимание при разработването на модулите, които имат
отношение към процедурата конкурс за проект.
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3.3.29 Служебен административен модул (Back office)
Този модул е отговорен за управлението на документите - за техния обмен, регистриране,
съхраняване на криптирана и декриптирана версия - предназначена за четене. Системата трябва
да осигурява работа с електронни подписи, вкл. йерархични нива на подписване на документи и
удостоверяване на време.
Системата трябва да пази информация за уникалния номер и датата на всеки регистриран
документ, вкл. метаданни за автор, подател, получател и пр.
Aдминистративният модул трябва да гарантира сигурността и контролирания достъп до
данните.
Чрез този модул ще може да се извършва експорт на пълното съдържание на
електронното досие за конкретна поръчка за съхранение от възложителя извън рамките на
Системата или при необходимост от събиране на информация – при контролните органи. Трябва
да се допуска различни части на досието да се експортват в различни формати, подходящи за
преглед.
Тази функционалност трябва да бъде достъпна само за оправомощени потребители –
потребители на възложителя, контролните органи и органите по обжалване. Резултатът от
експорта трябва да може да бъде съхраняван извън платформата (на външни ресурси), като
единен „пакет“. Архивираното досие трябва да съдържа информация за времето на извършване
на експорта (time stamp) и трябва да бъде гарантирана неговата (на архива) непроменяемост след
експорта.
Периодичното архивиране, гарантиращо сигурността на платформата и извършвано със
средствата на операционната система на сървърите, системата за управление на базата данни и
специални архивиращи устройства и софтуер, не е задача на този модул. Изискванията към този
тип архивиране са включени в т. 3.4.7.
3.3.30 Служебен модул за управление на работните процеси (Business Process
Management)
ЦАИС ЕОП трябва да поддържа функционалност за управление на работните процесите
(Business Process Management), чрез която служители на АОП да могат да добавят различни стъпки
(алгоритми) и статуси на документите, използвани в работните процесите при различните видове
процедури и при различните специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки.
Задължение на Изпълнителя е да извърши първоначалната настройка на процесите в тези
модули при стартирането на Системата.
Модулът трябва да дава възможност за гъвкаво дефиниране на процеси, както и стъпки
към тях. В повечето случаи всяка стъпка е свързана с попълване на данни в структурирани
документ(и) и операции, свързани с тях, напр. електронно подписване.
Стъпките от всеки процес могат да се извършват последователно или паралелно. Всяка
стъпка трябва да се характеризира със срок – дата и час. На всяка стъпка е възможно да се
прикачват и неструктурирани документи във вид на файлове в различни формати.
Преминаването от една стъпка в друга трябва да се контролира от Системата, чрез
правила. Правилата следва да могат да се залагат гъвкаво от администраторите на Системата, при
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дефиниране на процеса. Това трябва да се прави чрез логически изрази, които да се
интерпретират от Системата. Правилата зависят от изпълнението на предишни стъпки и от това,
дали определени полета в документа са попълнени.
Правилата и броят на стъпките могат да са различни за различните видове ОП. BPM
модулът трябва да следва бизнес логиката на процесите, да контролира тяхната
последователност и да следи за ненарушаване на нормативно установените срокове.
Ако за даден преход правилото изисква задължително прикачване на неструктурирани
документи, в структурираните данни на процеса се отбелязва/маркира (с чек бокс) прикачването
на всеки тип документ.
Изискването за дефиниране на правила означава, че системните администратори трябва
да могат да дефинират логически операции върху документите, свързани с всяка стъпка. Ще се
прилага валидиране на всеки документ преди преминаването му на следваща стъпка.
Модулът трябва да дава възможност за разклонения, там където работните процеси го
налагат.
Системата трябва да има средства за логическо проследяване на операциите, така че да се
гарантира установеният ред за изпълнение на даден процес. Модулът трябва да съхранява
точната дата и час, както и данни за потребителя, който е направил прехода от една стъпка на
друга.
Възможно е връщане на процес на предходна стъпка, от която да важат други правила за
преминаване в следващи стъпки. Възможно е преход да зависи от определен брой предходни
стъпки.
Модулът следва да дава възможност за правилно извършване на действията при
класическо провеждане на процедура с предшестващ подбор, както и при обръщане на реда с
първи етап на оценяване при открита процедура (вж. чл. 104, ал. 2 ЗОП и чл. 61 ППЗОП).
BPM модулът ще се използва във всички процесно-ориентирани модули на Системата.
3.3.31 Служебен модул Генератор на образци/шаблони (Form generator)
Целта на модула е да се предостави възможност на служители на АОП със съответните
права да генерират образци на документи, като дефинират раздели и полета. Генераторът следва
да поддържа отворен списък - библиотека от елементи (полета или номенклатури), чрез които да
се генерира всеки образец, с възможност за допълване на списъка.
Изпълнителят трябва да създаде и настрои всички приложими образци към датата на
въвеждане в експлоатация на Системата, съобразно съответния етап.
Модулът се използва за генериране на:







образци на обявления и обяви;
покани;
списък на потребностите;
образци на информация;
заявления и искания;
протоколи от работата на комисията;
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доклад от работата на комисията;
решения на възложителя;
декларации и др. документи, като част от документацията за обществена поръчка;
съобщения;
заявки по договори.

Генераторът следва да обслужва нуждите и на останалите потребители в ЦАИС ЕОП за
създаване на документи, чието съдържание до голяма степен е стандартизирано.
Системата трябва да поддържа експорт на всеки образец в PDF формат.
Системата трябва да поддържа версии и информация за тяхната валидност по отношение
на всеки образец, както и да пази информация за промените.
Чрез Системата служители на АОП с необходимите права следва да могат да създават
произволен нов образец с всички негови атрибути (вид и наименование на полетата,
валидационни правила и връзки между различните полета, изглед при визуализация и печат и
т.н.). Дефинирането на полета трябва да става през интерфейса на Системата. Системата трябва
да притежава графичен интерфейс за позициониране на всяко поле.
Минималният набор от типове полета включва:









поле с отговор ДА/НЕ;
поле със свободен текст;
поле за избор от списък с една или няколко възможности;
числово поле с възможност за дефиниране на цяла и десетична част;
поле с цифрова стойност – цяло число;
поле за процент;
поле за дата и час или само дата;
чек-бокс (checkbox) поле с възможност за изискване за добавяне или прикачане на
допълнителна информация при избор на определена опция.

За да се опрости работата с данните от тип „Поле за избор“, системата трябва да
поддържа възможност за дефиниране на произволен брой списъци със следната структура:





код (уникален ключ на елемент от списъка);
наименование;
активен ДА/НЕ;
дата на последна редакция.

При дефиниране на полета модулът трябва да дава възможност за задаване на филтри,
така че да се гарантира попълване на информация само в предварително определен диапазон.
Системата трябва да предлага интерпретатор за изчисляване на формули в рамките на
конкретна ОП. Формули може да се дефинират върху полетата от документа и върху всички
полета на електронни каталози (вж. служебен модул „Интерпретатор на формули“).
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3.3.32 Служебен модул Интерпретатор на логически условия и формули за оценяване
(MLI)
Модулът ще се използва за дефиниране на логическите условия за преход от една стъпка
в друга при описанието на работни процеси.
Интерпретаторът трябва да поддържа функция, проверяваща дали е направена дадена
стъпка, да поддържа логически условия, логически оператори AND, OR, NOT и др., както и
операции за сравняване.
Системата трябва да предоставя възможност за дефиниране на формула за всяко
изчисляемо поле от образците на офертата или от електронния каталог към нея. Във формулите
за оценяване следва да могат да се използват автоматично междинни резултати, изчислени
предварително чрез други зададени формули. Системата следва да поддържа поне три нива на
влагане на формули.
Всеки възложител сам определя методиката, въз основа на която се извършва
класирането на офертите. Формулата за изчисляване на комплексната оценка може да е различна
за всяка ОП или обособена позиция. При електронното класиране Системата използва
интерпретатора на формули. Формулите трябва да могат да се съхраняват в библиотеки в
структуриран вид, което ще позволи на различните възложители да използват една и съща
формула многократно в различни ОП, без да е необходимо всеки път да я дефинират отново.
Интерпретаторът на формули следва да съдържа математически оператори - събиране,
изваждане, умножение, деление, действия със скоби и др., логическите оператори, операции за
сравнение, операции за работа с множества.
Хипотетичен пример за използване на интерпретатора на формули при оценяване на
оферта по обществена поръчка е представен в Приложение № 7.

3.4

Технически изисквания
3.4.1 Общи изисквания

Системата следва да бъде проектирана и изградена в съгласие с предварителните условия
за допустимост на проекти по Оперативна програма „Добро управление“. В тази връзка част от
предоставяните от Системата функционалности имат характер на административна услуга.
Изпълнителят следва да осигури съдействие на АОП за регистриране на ЦАИС ЕОП в
регистъра на електронните административни услуги (съгл. чл. 61 от ЗА) и регистрирането й като
Първичен регистър.
При изготвяне на офертите си участниците следва да имат предвид, че като част от
изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да извърши всички необходими действия за
сертифициране на ЦАИС ЕОП, съгласно Наредбата за общите изисквания за оперативна
съвместимост и информационна сигурност.
През фазата на тестване Изпълнителят следва да:
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извърши проверки по сценарии, описани в приложение № 15 към Наредбата за
общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;



изготви и подаде справка-декларация за извършените проверки към Министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията;



предостави на Възложителя документ, удостоверяващ съответствието на Системата с
изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, издаден от
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;



изготви и подаде към Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията заявление за вписване в списъка на удостоверените информационни
системи, съгласно чл. 133а, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания за оперативна
съвместимост и информационна сигурност.

Дейностите по осигуряване на оперативна съвместимост и информационнна сигурност
трябва да приключат не по-късно от срока за внедряване и пускане в реална експлоатация на
Системата.
Системата трябва да бъде общодостъпна през Интернет и да осигурява на всички
потребители достъп до функциите и възможностите й 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.
Потребителите трябва да имат възможност да подписват електронно документи чрез Web
интерфейса на Системата, когато е възможно. При всяко използване на електронен подпис
Системата трябва да прави проверка за валидност на подписа, a при неуспешна проверка или
невъзможност за извършване на проверка - да извежда адекватни съобщения. Системата трябва
да визуализира цифрово подписаните документи по подходящ начин и да съхранява времето на
подписване, както и електронно подписания файл.
Системата трябва да позволява настройка и промяна на съответни параметри през
потребителски интерфейс.
Системата трябва да поддържа история за действия и събития. Поддържа се информация
за естеството на действието/събитието, времето на извършването му и потребителя, извършил
даденото действие. Информацията трябва да се визуализира чрез графичния потребителски
интерфейс.
Системата трябва да осъществява валидация на данните (когато е приложимо) в
зависимост от типа на полетата, от взаимовръзките между тях във всеки структуриран документ и
между приложимите документи в досието на обществената поръчка. Напр. полето за адрес на
електронна поща следва да съдържа символ „@“, да не съдържа празен символ;
идентификаторите (ЕГН/ЕИК и др.) да съдържат стандартния за тях брой цифри и др.
Изпълнението на Системата трябва да следва отворени стандарти и да използва
технологии, които гарантират оперативна съвместимост, лекота на използване и мащабиране.
Системата следва да поддържа най-малко версии на български и английски език по
отношение на общата информация, с пълна взаимозаменяемост между двата езика на
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интерфейса. Системата за управление на съдържанието трябва да предоставя възможност за
поддържане съдържанието както на българските, така и на английските версии на страниците.
Системата трябва да е разработена по начин, даващ възможност за използването й от
мобилни устройства.
Като част от Техническите си предложения участниците в процедурата следва да
представят Предварителна концепция за начина, по който смятат да изпълнят поръчката, вкл.
подхода за изпълнение на софтуерната част и връзката й с предложения хардуер. Концепцията
трябва да отговаря в пълна степен на поставените от Възложителя изисквания за изпълнение и от
нея да става ясно, че е налице разбиране на предмета и целите на поръчката Участниците следва
да демонстрират умения за управлението на проекти и задълбочени технически познания. като
изложат вижданията си за изпълнение предмета на поръчката, така че да е видно, че са
предвидили нужната организация за качествено изпълнение съобразно предложения в офертата
срок. В концепцията следва да са съпоставени възможностите на участниците с предвидените от
тях подходи, методи и инструменти за организация на работата, така че да се онагледи как
същите ще бъдат реализирани с разполагаемия ресурс. Концепцията следва да съдържа пълно
описание на елементите на предлаганото решение, в т.ч. предложение за функционални,
нефункционални и технически характеристики, както и предложение за реализация на
хардуерната и комуникационната инфраструктура. Концепцията следва да съдържа подробно
описание на начина, по който участникът ще обезпечи сигурността на информацията.
Предварителните предложения на участниците ще бъдат оценени в съответствие с методиката за
оценка.
3.4.2 Място на разполагане на оборудването
Системата трябва да е инсталирана върху хардуерното оборудване, което следва да бъде
доставено като част от настоящата поръчка. Основната продукционна Система ще бъде
разположена в гр. София, на място, което ще бъде допълнително уточнено. Резервният център за
данни ще бъде разположен на не повече от 150 км. от основния център.
Call центърът ще бъде разположен в помещение на Възложителя.
3.4.3 Изисквания към графичния потребителски интерфейс
Графичният потребителски интерфейс на ЦАИС ЕОП следва да отговаря на следните
изисквания:






да бъде интуитивен и да следва логически описаните работни процеси за попълване
на данни при работа с всички модули на Системата;
външният вид и общата подредба на контролни бутони, информация, полета и
функционални елементи да са в единен и последователен стил. Интерфейсът следва
да е подчинен на обща графично-визуална концепция и стил, валидни за всички
компоненти на ЦАИС ЕОП;
да осигури единна и кохерентна логика при контрола и работата с различни модули на
Системата;
да предоставя достъп само до опции в менюта, функционалности и данни,
съответстващи на правата и ролите на конкретния потребител;
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да осигурява поясняващ алтернативен текст (tooltip) към иконите и графичните
елементи;
да е оптимизиран за ускорено въвеждане на данни;
да осигурява лесна отмяна на действия;
да изисква задължително потвърждаване при действия с необратим резултат от
прилагането им;
да поддържа функции copy/paste от/в динамичните полета за въвеждане на
информация;
да предоставя възможност за извършване на процедури по внасяне/изнасяне
(import/export) на данните от масиви, структурирани по зададени критерии;
да е гъвкав за промени, при необходимост от внедряване на нови изисквания;
да се предвиди такова подреждане на полетата, че да се ограничи дължината на
вертикалния скрол (scroll) и да се заложи възможност за изключване появата на
хоризонтален скрол (scroll);
да е пригоден или да предоставя опция за ползване от хора с увредено зрение;
интерфейсът да бъде “отзивчив” (responsive) и динамичен т.е. автоматично да
променя пропорции, съдържание и вид в зависимост от размера на прозореца на
браузъра, така че системата да може да се използва чрез браузъри на настолни
станции и компютри, таблети, мобилни и други устройства с малки или нестандартни
размери на екраните;
да ползва съвременни методи за реализация (например HTML5);
да съдържа и да позволява добавяне и ползване на допълнителни икони и други
графични индикации, улесняващи работата и представянето на информация към
потребителите (напр. икони за различни характеристики на процедурите, различен
цвят икона с индикация на статус или проблем, икони за изпълнение на различни фази
от услугата Електронен подател и др.);
да използва минимални ресурси на устройствата, през които го достъпват крайни
клиенти;
да може да се управлява както от стандартни клавиатура и мишка, така и чрез екран
(touch-screen);
да притежава цветова гама и контрастност, облекчаващи възприятието.

3.4.4 Изисквания за връзка с други информационни системи
ЦАИС ЕОП ще бъде част от електронното правителство в страната. Тя следва да се
разглежда като първичен регистър по отношение на данните за процедурите за възлагане и да
бъде свързана с публични регистри, както следва:






регистрите, налични в Regix 2;
други държавни регистри, които по време на изпълнение на проекта ще бъдат
присъединени към Regix 2;
бъдещия регистър на МВР за Електронна идентификация (e-ID);
общо-европейски бази данни – напр. e-Certis и връзка с европейски услуги – напр.
ESPD;
Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ;
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регистър на КЗК;
бази данни на Национална агенция по приходите;
централен професионален регистър на строителите (ЦПРС);
регистър на малките и средните предприятия;
регистър на търговци и производители на лекарства;
информационна система за управление и наблюдение (ИСУН).

Системата трябва да може да извлича и попълва автоматично в свои бази данни
информация, която се поддържа от други първични регистри в рамките на електронното
правителство (чрез софтуерната инфраструктура RegiX2 за автоматизирано извличане на данни от
включените регистри).
3.4.5 Архитектура на ЦАИС ЕОП
Системата на АОП следва да се изгради като централизирана информационна система.
Системата трябва да бъде общодостъпна през Интернет и да осигурява достъп на всички
потребители до функциите и възможностите й. Информационната система на АОП трябва да бъде
изградена като минимум върху трислойна архитектура включваща мрежови слой „ДМЗ“, слой
„Приложни сървъри“ и слой „Данни“.
Продукционната среда/подсистема следва да бъде защитена от непредвидени аварии и
бедствия, засягащи главния център за данни чрез наличието на работещо надеждно копие във
втори център за данни, осигуряващо непрекъснатост и възстановяване при бедстие – Business
Continuity & Disaster Recovery .
В допълнение към Продукционна среда участникът трябва да конфигурира и среда за
реализиране на функционални тестове – Тестова среда. Тестовата среда трябва да бъде
логически отделена от Продукционната среда със занижени параметри спрямо Продукционната.
Във всеки от двата центъра за данни трябва да се осигури дисков масив, с използваем
капацитет за бази данни или файлове с обем от минимум 100 TB (сто терабайта). Двата дискови
масива следва да са в огледална синхронизация, като разликата в актуалността на данните във
втория център трябва да е:



нулева, т.е. синхроннизация в реално време – ако връзката между центровете
позволява ползването на FC (Fiber Channel) комуникация или
не повече от 30 минути, ако репликацията е асинхронна по IP.

Следва да се предвиди механизъм за разпределение на натоварването в рамките на
продукционната подсистема. Всички нейни компоненти (сървъри, мрежови устройства и т.н)
трябва да бъдат резервирани, т.е. не трябва да има “single point of failure”. Архитектурата на
Системата трябва да бъде хоризонтално и вертикално скалируема, за да позволява разширение
на Системата в бъдеще.
ЦАИС ЕОП трябва да е изпълнена въз основа на интернет (уеб-базирани) технологии,
стандарти и протоколи като ориентирана към услуги архитектура (SOA), XML базирани
комуникационни протоколи (SOAP и XML-RPC), със защитен и криптиран обмен чрез SSL.
Участниците в настоящата процедура трябва да опишат подробно предлаганите
архитектури на трите подсистеми, както и връзките между тях. Освен това, те трябва да
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предложат цялостния набор от хардуерни и софтуерни компоненти, които считат за необходими
за изпълнението и функционирането на Системата. За целта предложенията на участниците
следва да бъдат изготвени в съответствие с посочените по-долу минимални изисквания:
Всяка от подсистемите трябва да бъде изградена, като минимум, върху трислойна
архитектура, включваща мрежови слой „ДМЗ“, слой „Приложни сървъри“ и слой „Данни“.

Примерна илюстрация на архитектурата на система на ЦАИС ЕОП

1. Мрежов слой „ДМЗ“ (DMZ)
Мрежовият слой ДМЗ следва да бъде описан, като се има предвид следното:
ЦАИС ЕОП трябва да бъде публично достъпна през Интернет. Мрежовият достъп на
клиентите на Системата трябва да бъде ограничен само до слоя “ДМЗ”, и то до конкретния IP
адрес и порт на специализирано мрежово оборудване. Клиентите на системата не трябва да имат
пряк достъп до мрежовите слоеве “Приложни сървъри” и “Данни”, съответно и до софтуера,
разположен в тези две мрежи.
2. Мрежов слой „Приложни сървъри“
Мрежовият слой „Приложни сървъри“ следва да бъде описан, като се има предвид
следното:
Това е слоят за основна обработка на данните, за реализацията на бизнес логиката и
работните процеси. Клиентите на ЦАИС ЕОП трябва да имат достъп до приложните сървъри
единствено посредством разположеното специализирано оборудване в слой “ДМЗ”. Мрежовият
слой “Приложни сървъри” не трябва да има пряк достъп към Интернет.
3. Мрежов слой „Данни“
Мрежовият слой „Данни“ следва да бъде описан, като се има предвид следното:
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Този слой трябва да служи за съхранение на всички данни на Системата и ще комуникира
само със слой „Приложни сървъри“. Мрежовият слой “ДМЗ” и крайните клиенти на Системата не
трябва да имат пряк достъп до мрежовия слой “Данни”.
При описанието всеки участник следва да представи схеми (вж. примерната схема погоре), от които да е видна детайлната архитектура на ЦАИС ЕОП и свързаността между различните
подсистеми. От схемите трябва да са видни броят, типът и функциите, изпълнявани от отделните
устройства, като те трябва да отговарят по брой и вид на предложения от участника в настоящата
поръчка хардуер.
3.4.6

Изисквания към капацитета на натоварване и производителността на ЦАИС ЕОП

Системата трябва да позволява обработване на минимум 100 000 документа на дневна
база и да поддържа минимум 2 000 конкурентни/едновременни операции, обработващи
документи или оферти.
Системата трябва да бъде оразмерена по отношение на хардуерните ресурси за 5 години
напред.
3.4.7

История, надеждност и резервни копия

ЦАИС ЕОП трябва да бъде подсигурена с решение (хардуер и софтуер) за създаване на
резервни копия и архиви (Backup/Archive). Избраното решение трябва да бъде съвместимо с
предложените хардуер и софтуер и да позволява гъвкава схема за дефиниция на интервалите и
компонентите на резервните копия и архиви. Софтуерните лицензи, подсигуряващи оперативното
архивиране, трябва да бъдат безсрочни и от такъв вид и в такова количество, че да гарантират
архивирането на всички компоненти на ЦАИС ЕОП.
Системата в оперативен режим трябва да осигурява нормално обслужване на
потребителските заявки в 99.5% от времето, измервано на седмична база, с изключение на
случаите, в които се налага прехвърляне на работата от продукционната към резервната система
или обратно.
В случай на авария, поради което се налага прехвърляне на обслужването на
потребителски заявки между приложенията, инсталирани в продукционната и резервната
системи, възстановяването на работоспособността на Системата (чрез продукционната или
резервната подсистема) трябва да се извърши за не повече от 4 часа.
Независимо от характера на проблема Системата следва да е разработена така, че да не
допуска загуба на данни, обхващаща период, по-дълъг от 4 часа.
Изпълнителят следва да разработи процедура за прехвърляне на Системата от основен в
резервен център за данни и обратно.
Всички оперативни данни, СУБД, както и спътстващите метаданни, файлове и други
контейнери на информация трябва да са налични за директен достъп и да са част от Системата за
не по-малко от 5 (пет) години.
Всички приложни и системни логове, резултат от функционалности на ЦАИС ЕОП, трябва
да бъдат налични за период от 5 години, да са в четим формат и да не се изтриват от Системата,
като свързаните с конкретна поръчка трябва да станат част от електронното досие на поръчката и
да се архивират заедно с него.
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Всички хардуерни системни логове (на операционните системи, на различните устройства
и т.н) трябва да бъдат налични за период от 5 години. Изпълнителят трябва да гарантира
съхранение на тези логове и да разработи организация за лесно и интуитивно търсене в тях.
Допустимо е логовете да са във формат, предопределен от самото устройство/системен софтуер.
Системата трябва да поддържа и системен дневник, с възможност за търсене в него, с
информация за всички опити за достъп до нея (успешни и неуспешни). Ползването на системния
дневник трябва да е строго регламентирано с права на достъп.
3.4.8

Сигурност

Системата за управление на бази данни, използвана в ЦАИС ЕОП, трябва да бъде
сертифицирана в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 15408:2005, определящ т.нар.
"Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC)", или националните му
приложения, като "IT-Grundschutz Methodology" на BSI (Германия), или с американския федерален
профил "US Government Protection Profile for Database Management System in Basic Robustness
Environments".
Минималното ниво на защита на достъпа до ресурсите на Системата трябва да бъде "1"
или "С", съгласно дефиницията в § 2, т. 2 от допълнителните разпоредби на НОИОСИС.
Системата на АОП трябва да бъде достъпна само през протокола HTTPS, т.е. преносът на
данни между крайните клиенти и Системата трябва да бъде криптиран през транспортното ниво
(TLS). Трябва да бъдат използвани само неуязвими шифри и хеш функции за криптиране на
комуникацията между клиента и Системата. Задължение на Изпълнителя ще бъде
конфигурацията на необходимите сертификати за сигурен обмен на данни. Поддръжката и
подновяването на сървърните цифрови сертификати по време на гаранционната поддръжка са
задължение на Изпълнителя и разходите по тях трябва да бъдат включени в стойността на
поръчката. Сървърните сертификати трябва да бъдат международно признати и разпознаваеми
от браузърите.
ЦАИС ЕОП трябва да бъде защитена от разпределени атаки от тип „отказ на услуги” (DoS –
Denial of Service) включващи като минимум:








Атаки от тип SYN (SYN floods);
Атаки от тип ICMP (ICMP floods);
Атаки от тип TCP (TCP floods);
Атаки от тип UDP (UDP floods);
Атаки от тип DNS (DNS floods);
Атаки от тип SSL (SSL attacks);
Атаки от тип с подменени пакети (malformed packets).

ЦАИС ЕОП трябва да има осигурена защита от зловреден код (вируси, шпионски софтуер,
червеи, троянски коне и т. н.), която да покрива всички сървъри на Системата и да гарантира, че
информацията, въвеждана от потребителите в Системата, не съдържа такъв код. Защитата трябва
да бъде конфигурирана за ежедневна автоматична актуализация на дефинициите извън работно
време. Ангажимент на изпълнителя по време на гаранционната поддръжка е и разрешаването на
проблеми, свързани с попадането на пощенския сървър на ЦАИС ЕОП в т. нар. „черни списъци“.
Освен това по отношение на сигурността, Системата следва да гарантира:
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интегритет – обменяните данни не трябва да могат да бъдат променяни или
поправяни от неоторизирани лица;
невъзможност за отказ (non-repudiation) - автор на съобщения не трябва да може да се
отрече от него.

За да се постигнат тези цели, Системата следва да разполага с:



механизъм за откриване на неразрешен достъп чрез агенти за сканиране на всички
сървъри;
възможност за криптиране на всички чувствителни данни, съхранявани в Системата.

3.4.9

Тестване на ЦАИС ЕОП

3.4.9.1 Проверка на хардуера и базовия системен софтуер
Проверката на параметрите на доставения хардуер и базовия системен софтуер за трите
подсистеми (продукционна, резервна и тестова) трябва да бъде извършена съвместно от
експерти на Възложителя и Изпълнителя.
3.4.9.2 Първичен тест
Първичният тест включва проверка на разработените модули и функционалности.
Проверката ще се извърши върху тестовата система, след нейното инсталиране и конфигуриране.
За извършване на тестови проверки следва да бъдат предвидени не по-малко от 2 седмици.
Тестовите проверки ще се повтарят, докато не бъдат отстранени всички докладвани грешки и
проблеми.
3.4.9.3 Вторичен тест
Вторичният тест включва проверка на разработените модули и функционалности и се
изпълнява върху продукционната и резервната системи след успешно приключване на първичния
тест. Изпълнителят следва да извърши пълни тестове на целия работен поток и бизнес процеси,
за всички видове процедури и специфични техники и инструменти за възлагане на обществени
поръчки.
Представители на Възложителя и Изпълнителя следва да анализират резултатите от
проведените измервания и възможността Системата да постигне заложените цели. При
необходимост Изпълнителят трябва да предприеме мерки за оптимизиране на Системата.
Вторичният тест се счита за успешен, в случай че Системата работи безпроблемно не по-малко от
1 седмица, след отстраняване на всички докладвани грешки и проблеми.
3.4.9.4 Тест за натоварване и надеждност
Изпълнителят следва да проведе пълни тестове и проби на Системата и комуникационна
среда в цялостен и пълен работен режим, демонстрирайки кохерентната работа на съвкупността
от компоненти.
Изпълнителят следва да извърши най-малко следните тестове:


тестове за натоварване и по-специално (но не само):
- натоварване на комуникациите – многобройност на заявки за достъп;
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натоварване на системните входно/изходни функции – тежки аналитични справки,
едновременно прикачване на множество файлове и т.н.;
непрекъснатост на работата на продукционната и резервната системи при отпадане на
някои от техните елементи (проверка на клъстери);
симулация на бедствено положение и загуба на продукционната или резервната
система – тестът трябва да обхваща:
- симулация на загуба на всека една от двете системи (продукционна и резервна);
- пълна загуба на комуникация между тях;
- възстановяване от архив след инсценирано бедствие;
инсталация/внедряване на неработещ компонент/модул и възстановяване на
предишно стабилно работно състояние.

Тестването на ЦАИС ЕОП през всеки от етапите на изпълнение на поръчката следва да
завърши с подписване на протокол, с който двете страни трябва да удостоверят успешното
извършване на всички предвидени тестове – както включените като минимални изисквания в
настоящата Техническа спецификация, така и предвидените от Изпълнителя допълнителни
тестове.
Горният списък на дейности по пълното тестване на Системата не е изчерпателен.
3.4.10 Обучение
Изпълнителят следва да проведе обучения за крайните потребители на Системата,
приложните администратори и системните администратори, както следва:
1.

Обучение на администратори, което обхваща:
 администриране на използваната система за управление на бази данни – с
продължителност минимум 3 дни;
 мрежова организация на цялостната Система; управляващи софтуери на
различните типове устройства (дисков масив, защитни устройства, UPS и др.) – с
продължителност минимум 2 дни;
 детайлно запознаване и работа със служебните модули на Системата и BI
инструмента; познаване и конфигуриране на модулите; създаване и подържане на
номенклатури; администриране на отворени данни, решението за архивиране и
възстановяване и др. - с продължителност минимум 2 дни.

2.

Обучение на служителите на АОП, което обхваща представяне на всички
функционалности на Системата, включително служебните модули, Call Center с
продължителност на обучителната сесия минимум 2 дни.

Брой обучения:
По т. 1 – едно обучение;
По т. 2 – две обучения;
За обучението по т. 1 и т. 2 Възложителят ще осигури необходимите помещения.
Изпълнителят се задължава да осигури обучителни и помощни материали за не по-малко
от 10 души - за обученията по т. 1, 70 души - за обученията по т. 2.
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Обученията следва да бъдат извършени по програма, изготвена от Изпълнителя и
утвърдена от Възложителя.
3.4.11 Наръчници, ръководства и документация
Изпълнителят следва да разработи и предаде на Възложителя следната документация за
ползване и обучение:






ръководство за системния администратор, вкл. процедура за инсталация и
конфигурация, процедура за контролирано спиране и стартиране на Системата;
процедура за поддръжка и профилактика;
детайлно описание, заедно с диаграми и схеми на конфигурацията, платформата, и
зависимостите на работещата внедрена система, структурата на базата данни,
описание на сорс кодовете на Системата, сорс кодовете (включително след всяка
промяна в Системата);
ръководство за крайните потребители - Индексиран уеб сайт с пълната информация
тип Wiki Pages, включително анимирани презентации и уроци „Как се прави“,
описващи и демонстриращи основните дейности и функции, напр. регистрация на
потребител; Обявяване на обществена поръчка; Създаване и изпращане на оферта и
др.

Документацията трябва да бъде предадена на Възложителя в електронен вид,
позволяващ редактиране.
3.4.12 Лицензи и права на собственост
Необходимите лицензи за реализацията и експлоатацията на ЦАИС ЕОП (вкл., но не
изчерпателно, лицензи за системен софтуер, операционни системи, виртуализация, firmware,
софтуери за управление на различните устройства, защитен софтуер, архивиращ софтуер и др., в
това число и лицензи необходими за оперирането на резервната и тестовата системи) следва да
бъдат предвидени от участника в техническото му предложение и изчерпателно посочени в него.
Внедрените лицензи трябва да са тип “perpetual” (постоянен, безсрочен) спрямо
лицензионните споразумения на производителите на софтуерите. Не се позволяват срочни
лицензи за ползване (subscription), с изключение на срочни лицензи/такси/абонамент за услугите
по подновяване на поддръжката от производителите. Броят и видът на лицензите трябва да са
такива, че да не ограничават броя на потребителите на Системата. Във всички случаи следва да се
предвиди осигуряване на лицензи за срока на гаранционната поддръжка на Системата без да е
необходимо Възложителят да предприема допълнителни действия.
Възложителят придобива цялата Система - софтуер, вкл. сорс кодове, лицензи, хардуер и
всички прехвърляеми права по ЗАПСП.
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.
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3.4.13 Изисквания към гаранционната поддръжка
Условията за гаранционна поддръжка включват непрекъснат режим на поддържане на
нормалната работа на Системата (7х24).
Заявки за проблеми трябва да могат да се съобщават по телефон, да се изпращат по ел.
поща и чрез специализирана система за управление на проблеми (issue tracking system).
Проблемите се разделят на три групи в зависимост от приоритета им:






Приоритет 1 – КРИТИЧНО: в следствие от проблема са налице сериозни
прекъсвания в работата на редовните системи; засегнати са или могат да бъдат
засегнати всички потребители; наблюдават се пропадания или нарушения в
комуникациите; засегнати са системи или достъп до системи от основно значение;
Приоритет 2 - СПЕШНО: налице са прекъсвания на нормалната работа, които се
отразяват на широк кръг потребители. Нормални и важни функции на редовната
дейност не могат да бъдат обслужени или реализирани, но проблема не засяга
най-важните дейности. Комуникациите и работата продължават, но с ограничения
– има риск основни функции и системи да бъдат засегнати. Проблемът изисква
незабавно внимание, за да се предотврати влошаването му и засягането на
критични дейности и системи.
Приоритет 3 – ВАЖНО: проблемът е с малки или незначителни отражения в
нормалната работа (няма бизнес риск). Не е засегната дейността на редовната
система, макар да има пропадания в ефективността или скоростта на изпълнение.
Проблемът е по-скоро „как се прави“, включително въпроси относно интеграция,
инсталация и конфигурация, както и относно документация и обновления и
разширения.

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им
върху работата на Системата.
Времето за възстановяване на нормалната работа на Системата, считано от момента на
уведомяването на екипа по поддръжка на Изпълнителя за проблема, е както следва:
 при проблем от Приоритет 1 - не повече от 4 часa;
 при проблем от Приоритет 2 - не повече от 48 часa.
 при проблем от Приоритет 3 - не повече от 5 календарни дни.
Дефинират се три нива на ескалация на проблемите:
1-во ниво – служители на АОП от Call Center – установяват, приемат и систематизират
проблемите. Когато е възможно, ги отстраняват, в противен случай следва да съобщават на 2-ро
ниво за проблема и предприетите мерки.
2-ро ниво – eкип по поддръжка на Изпълнителя - разглежда, анализира и отстранява
всички възникнали проблеми, нерешени на първо ниво.
3-то ниво – мениджърски екип на Изпълнителя - когато даден проблем не може да бъде
разрешен на 2-ро ниво, ръководителят на проекта от страна на Изпълнителя трябва бъде
уведомен незабавно. По негова преценка ще бъдат привличани допълнителни ресурси за
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решаване на проблема. Ако се налага, той трябва ескалира проблема до ръководителя на
Изпълнителя.
Минималният обхват на поддръжката включва:
 обследване и докладване на причините за всеки възникнал проблем;
 отстраняване на дефектите, открити в софтуерните и хардуерните системи, които са
разработени и/или доставени в обхвата на поръчката;
 разрешаване на проблеми, както и възстановяване на Системата и данните при
евентуален срив или намаляване производителността на Системата;
 експертна помощ за Възложителя, чрез телефон и електронна поща в рамките на
работното време;
 поддръжка на масовите браузъри и новите им версии;
 профилактично наблюдение на състоянието и функционалната работоспособност на
Системата, както и на ресурсите, използвани от нея и изпращане по електронна поща и
чрез SMS на съобщения, в случай на предварително определени събития;
 актуализация на софтуерните системи и компоненти:
- при необходимост с цел остраняване на проблеми;
- при обявяване за край на поддръжка от производителя на дадена софтуерна
система и наличие на следваща версия;
 поддържане в актуално състояние на приложимите образци, форми и отчети, въведени
с регламенти на ЕК, както и извършване на софтуерни доработки, произтичащи от
промяна в нормативната уредба.
Гаранционната поддръжка да може да се извършва отдалечено чрез VPN достъп, когато
характерът на дейността и проблемът позволяват това.
При изпълнение на дейностите, свързани с наблюдение на ЦАИС ЕОП, Изпълнителят
следва да използва система за наблюдение, която да автоматизира процесите по събиране на
данни за състоянието на ЦАИС ЕОП и да изпраща известия при настъпване на определени
събития. Системата за наблюдение трябва да е съвместима с компонентите на предложеното
решение.
По време на гаранционното обслужване следва да бъдат постигнати нива на ефективност,
както е посочено по-долу.
Дефиниции:


проста заявка: заявка за достъп до една таблица от база данни или обединение от две
таблици;



сложна заявка: обединение на три или повече таблици от база данни;



доклад/статистически отчет: предварително дефинирана справка;



управление на документите: качване, сваляне и отваряне на документ на/от
Системата към работната станция на възложителя;



активен потребител: потребител на Системата, който използва някои от нейните
модули и функционалности;
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време за отговор: периодът от време от момента на предприемането на дадено
действие от потребителя (напр. чрез натискане на бутон или линк) до момента на
пълното изтегляне и показване на екрана на потребителя на уеб страница с исканата
информация или съобщение за потвърждение на актуализация.

Времената за отговор в общия случай не трябва да надвишават:


две секунди за изпълнението на проста заявка;



пет секунди за изпълнението на сложна заявка;



седем секунди за генерирането на доклад/статистически отчет;



осем секунди за изпълнението на дейност за управление на документите.

Системата трябва да осигури посоченото по-горе време за отговор за най-малко 100
едновременно активни потребители.
Изпълнителят трябва да вземе предвид обстоятелството, че при използването на
Системата се очаква да се появят пикови часове.
Измерванията на работните характеристики се включват в месечни доклади, представени
на Възложителя през време на периода по гаранционна поддръжка. Системните администратори
на Възложителя също трябва да могат да наблюдават работата на Системата и да имат достъп до
софтуера за наблюдение.
След приключване на гаранционния срок системата за наблюдение трябва да бъде
предадена на Възложителя, вкл. да бъде осигурен инструктаж за работа с нея.
3.4.14 Център за обслужване на клиенти (Call Center)
Изпълнителят трябва да достави оборудване за Центърът за обслужване на клиенти,
съгласно настоящата спецификация и да инструктира най-малко 5 експерта на Възложителя за
работа с оборудването.
Изпълнителя следва да:
 осигури комуникационен канал за Call Center с възможност за автоматични съобщения,
който да поддържа поне 5 (пет) паралелни едновременни телефонни разговора;
 осигури телефонна централа;
 създаде база данни за текущи и решени проблеми в Системата (т.н. Knowledge Base);
 осигури комуникационен софтуер за Call Center, вкл. система за следене и запис.
Програмният продукт, поддържащ обслужването на клиенти, трябва да е с отворен код и
да е свободен от лицензиионни такси. Основните функционалности, поддържани от софтуера,
трябва да включват:







поддържане на собствена база данни;
регистрация на оператори;
регистриране, следене и архивиране на обажданията;
уеб интерфейс;
клиентски уеб интерфейс за следене на статуса на регистриран проблем;
способност за автоматична нотификация чрез електронна поща;
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 справки и статистика на регистрираните проблеми по различни критерии.
3.4.15 Минимални изисквания към оборудването и базовия системен софтуер на ЦАИС
ЕОП
Хардуерните и комуникационните устройства, предмет на доставката следва да са
маркирани с CE маркировка. Маркировката следва да бъде поставена на видно място върху
корпуса на всяко устройство.
Всички сървъри, дискови подсистеми, комукационно оборудване и т.н. трябва да са с
резервирани захранвания и комуникационни портове, да са предназначени за монтиране в шкаф
(rack-mountable).
Апаратурата, заедно с всеки свой компонент, следва да е нова и неупотребявана, да е в
производствената листа на производителя и да е на пътната му карта за пълна цялостна
поддръжка и гаранция за не по-малко от 5 години от датата на подаване на офертата.
Устройствата трябва да могат да работят непрекъснато, т.е. в режим 24х7 и да бъдат
пригодени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в България – стандарт 220V/50Hz.
Към хардуерните и комуникационните устройтва следва да има комплектована
експлоатационна и сервизна документация (на английски или български език), включваща както
описание на хардуера, неговата функционалност и управление, така и документация на софтуера,
придружаващ съответното устройство.
Всички комерсиални (т.е. не „отворен код“) софтуерни компоненти, продукти, модули и
други елементи трябва да са на пътната карта на съответните производители за пълна цялостна
поддръжка, гаранция и издаване на корекции (service packs, bug fixes и т.н.) за не по-малко от 5
години от датата на подаване на офертата.
Всички сървъри следва да предоставят паралелен и независим начин за отдалечен достъп
до тях и управление, а където модулът за управление изисква лицензи за пълно отключване на
функционалността му, тези лицензи трябва да са част от предложението.
Специфицираните хардуерни компоненти трябва да имат пълна окомплектовка
(захранващи кабели, мрежови кабели и др.) за успешна инсталация и нормална работа на
Системата.
Към специфицираните хардуерни компоненти трябва да бъдат доставени и съответните
лицензи за операционни системи, firmware и друг софтуер за успешна инсталация и възможност
за имплементация на Системата (в рамките на договора).
Всички хардуерни и комуникационни устройства трябва да отговарят на всички
приложими в ЕС стандарти за сътветния вид продукт, което се доказва с декларация за
съответствие.
ЦАИС ЕОП трябва да включва описаното по-долу физическо оборудване. В случай, че
решението на съответния участник налага доставка на допълнителен или различен по вид и
характеристики хардуер, той следва да го посочи и специфицира в офертата си.
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Техническото предложение трябва да съдържа информация за интернет адресите на
официалните Интернет страници на производителите, откъдето да може да се провери дали
оборудването отговаря на заложените минимални технически изисквания на Възложителя.
3.4.15.1 Уеб сървъри
Тези сървъри ще хостват ЦАИС ЕОП и видимата за потребителите част на Системата.
Изисква се многосървърна архитектура (web farm) с балансиране на натоварването, която да
осигурява възстановяване след срив и мащабируемост.
Хардуерната платформа следва да се конфигурира с виртуализационен слой, като
операционната система и логическите сървъри следва да са виртуални машини, съвместими със
съществуващите условия и среда в Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). Информация за
средата на ДХЧО може да бъде получена от Дирекция Електронно управление, МТИТС или на
линк https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-03/Pril_D13_11032015.zip .
Уеб сървъри
минимален брой – 2 броя
№

Параметър/Детайл

1.

Процесор(и)

2.

Оперативна Памет (RAM)

3.

Твърд диск (HDD)

4.
5.

RAID Controller
Поддържани операционни
системи (Client OS Support)
Интерфейси за данни
Интерфейс за управление
(Management Interface)
USB портове
Захранващ блок (PSU)
Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

Минимални изисквания
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
Инсталирана RAM: 128 GB DDR4 ECC; RDIMM
Брой слотове за памет: 24
Hot Plug SFF SAS, SSD: 2 броя
минимален наличен използваем капацитет за OS в RAID 1: 500GB
12 Gb/s SAS RAID с поддръжка на нива 1, 10, 5
Предложените сървъри следва да поддържат предложената от
участника операционна система
2 бр. 1 Gb/s LAN
Пълна отдалечена KVM функционалност с отделен порт за достъп по
Ethernet, заедно с необходимите лицензи
2
ДВА блока (Dual PSU), HOTSWAP Минимум 1200W на блок/модул
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководства в електронен вид
Съвместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)

3.4.15.2 Сървъри за приложения
Тези сървъри ще хостват двигателите на работния процес и трансакциите на системата, с
изключение на портала. Изискват се поне два приложни сървъра в многосървърна архитектура на
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приложенията (application farm architecture), за да се осигури възстановяване след срив и
мащабируемост.
Хардуерната платформа следва да се конфигурира с виртуализационен слой, като
операционната система и логическите сървъри следва да са виртуални машини.
Сървъри за приложения
минимален брой – 2 броя
№

Параметър/Детайл

1.

Процесор(и)

2.

Оперативна Памет (RAM)

3.

Твърд диск (HDD)

4.
5.

RAID Controller
Поддържани операционни
системи (Client OS Support)
Интерфейси за данни

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Интерфейс за управление
(Management Interface)
USB портове
Захранващ блок (PSU)
Оптично устройство
Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя
Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

Минимални изисквания
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
Инсталирана RAM: 128 GB DDR4 ECC; RDIMM;
Брой слотове за памет: 24
Hot Plug SFF SAS, SSD: 2 броя
минимален наличен използваем капацитет за ОS в RAID 1: 200GB
12 Gb/s SAS RAID с поддръжка на нива 1, 10, 5
Предложените сървъри следва да поддържат предложената от
участника операционна система
2 бр. 1 Gb/s LAN
2 бр. 16Gb/s Fiber Channel портове чрез SAN fabric HBA
Пълна отдалечена KVM функционалност с отделен порт за достъп по
Ethernet, заедно с необходимите лицензи
2
ДВА блока (Dual PSU), HOTSWAP Минимум 1200W на блок/модул
DVD-RW
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководства в електронен вид
Съвместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)

3.4.15.3 Сървъри за бази данни
Сървърите за бази данни трябва да осигуряват защита на данните при срив. Te трябва да
са оразмерени за поемане на допълнително натоварване.
Хардуерната платформа следва да се конфигурира с виртуализационен слой, като
операционната система и логическите сървъри следва да са виртуални машини.
Сървъри за бази данни
минимален брой – 2 броя
№
1.

Параметър/Детайл
Процесор(и)

Минимални изисквания
Брой инсталирани процесори: 4
Брой физически ядра на процесор (CPU physical cores): 10
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Сървъри за бази данни
минимален брой – 2 броя
№

Параметър/Детайл

2.

Оперативна Памет (RAM)

3.

Твърд диск (HDD)

4.
5.

RAID Controller
Поддържани операционни
системи (Client OS Support)
Интерфейси за данни

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Интерфейс за управление
(Management Interface)
USB портове
Захранващ блок (PSU)
Оптично устройство
Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя
Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

Минимални изисквания
Честота на процесор: 2.6 GHz
Кеш памет на процесор: 25 MB
Инсталирана RAM: 256 GB DDR4-2133 ECC; RDIMM
Брой слотове за памет: 24
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 5: 512GB
12 Gb/s SAS RAID с поддръжка на нива 1, 10, 5
Предложените сървъри следва да поддържат предложената от
участника операционна система
2 бр. 1 Gb/s LAN
2 бр. 16Gb/s Fiber Channel портове чрез SAN fabric HBA
Пълна отдалечена KVM функционалност с отделен порт за достъп по
Ethernet, заедно с необходимите лицензи
2
ДВА блока (Dual PSU), HOTSWAP Минимум 1200W на блок/модул
DVD-RW
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководства в електронен вид
Съвместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)

3.4.15.4 Дисков масив за съхраненние на данни и информация

Външен дисков масив
минимален брой – 2 устройства
№

Параметър/Детайл

1.

Дискови устройства (HDD)

2.

Наличен ефективен
капацитет за данни

Минимални изисквания
Главно устройство за продукционната система:
 HOTSWAP 2,5“ SAS SSD или
 HOTSWAP 2,5“ SAS 15K rpm
Второ устройство за резервната система:
 HOTSWAP 2,5“ SAS 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
Минимален инсталиран капацитет на всяко устройство: 100 ТB
Поддържан капацитет на всяко устройство: 250 ТB
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Външен дисков масив
минимален брой – 2 устройства
№

Параметър/Детайл

3.
4.

Поддържани протоколи
Брой контролери

5.

9.

Кеш за данни на системата
за предложената
конфигурация (Data Cache)
Брой поддържани
логически устройства за
предложената
конфигурация, LUN
Свързаност на контролер
Възможност за подмяна на
компоненти по време на
работа на масива (hotpluggable):
Функционалност

9.

Софтуер

10.

Лицензи

11.

Разширение и
надграждане
Инсталация и настройка
Гаранционна поддръжка
от производителя

6.

7.
8.

12.
13.

14.

Документация

Минимални изисквания
Fiber Channel
Минимум 2 бр. за всяко устройство, едновременно активни и с
взаимно осигуряване
Минимум 16GB вградена кеш памет със защита на данните в нея в
случай на отпадане на захранването
2048

Минимум 2 бр. 16Gb/s FC
- захранващи модули;
- вентилатори;
- дискове за съхранение на данни.
Управление на натоварването (QoS)
Автоматично преместване на данни между поне три типа носители
(SSD, SAS, NL-SAS) с цел оптимално използване на дисковото
пространство и постигане на максимална производителност
(автоматичен tiering)
Тънко провизиране (thin provisioning)
Snapshots (2000 бр.)
Локални копия и клониране на логически дялове
При доставката да бъде представен списък с всички включени
компоненти в конфигурацията, техните количества и продуктови
номера
Софтуер за управление на повече от един дисков масив в реално
време (през графичен интерфейс със следене на натоварването,
конфигуриране и управление на системите)
Всички включени функционалности да бъдат лицензирани и
неограничени по отношение на дисковото пространство
Възможности за отдалечена синхронна и асинхронна репликация
между поне три локации
В център за данни, посочен от Възложителя
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководства в електронен вид

3.4.15.5 Сървър за архивиране
Решението за архивиране трябва да гарантира цялата електронна информация, имаща
отношение към работата на ЦАИС ЕОП - всички бази данни, електронна поща, данни за
потребителите и приложенията, системни състояния, сорс кодове, логове и др. Архивирането
трябва да се извършва с периодичност, съобразена с важността и динамичността на промяна на
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данните. Освен това, решението трябва да включва всички необходими средства, които
обслужват капацитета и плана на ротация на архивиране. Като минимум архивиращият сървър
трябва да отговаря на следните минимални изсиквания:
Сървър за архивиране
минимален брой - 1 брой
№

Параметър/Детайл

1.

Процесор(и)

2.

Оперативна Памет (RAM)

3.

Твърд диск (HDD)

4.
5.

RAID Controller
Поддържани операционни
системи (Client OS Support)
Интерфейси за данни

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Интерфейс за управление
(Management Interface)
USB портове
Захранващ блок (PSU)
Оптично устройство
Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя
Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

Минимални изисквания
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
Инсталирана RAM: 64 GB DDR4 ECC; RDIMM
Брой слотове за памет: 24
12 броя Hot Plug SFF SAS 15 000 RPM или
минимален наличен използваем капацитет за ОS в RAID 5: 10 TB
12 Gb/s SAS RAID с поддръжка на нива 1, 10, 5
Предложените сървъри следва да поддържат предложената от
участника операционна система
2 бр. 1 Gb/s LAN
2 бр. 16Gb/s Fiber Channel портове чрез SAN fabric HBA
Пълна отдалечена KVM функционалност с отделен порт за достъп по
Ethernet, заедно с необходимите лицензи
2
ДВА блока (Dual PSU), HOTSWAP Минимум 1200W на блок/модул
DVD-RW
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководства в електронен вид
Съвеместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)

3.4.15.6 SAN комутатор
За продукционната система са необходими минимум 2 броя SAN комутатори.
SAN комутатор
Минимален брой - 2 броя
№

Параметър / Детайл

1.

Брой и тип портове

2.
3.
4.

Скорост на комуникация
Инсталация и настройка
Гаранционна поддръжка

Минимални изисквания
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 5м.
Поддържани скорости на порт: 8, 16 Gb/s
В център за данни, посочен от Възложителя
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
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SAN комутатор
Минимален брой - 2 броя
№

Параметър / Детайл

Минимални изисквания

от производителя

При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя

Допуска се достъпът до дисковия масив в резервния център да бъде осъществен директно
от виртуализирана сървърна среда без ползване на SAN комутатор (вж. „Виртуализационен
сървър в резервния център“)
3.4.15.7 Сървър за комуникация с потребителите
За целите на автоматично уведомление на потребители и заинтересовани лица следва да
се достави сървър, да се конфигурира и документира комуникационно решение, което да
позволява двупосочна надеждна кореспонденция между ЦАИС ЕОП и нейните потребители чрез:





електронна поща;
електронен абонамент за автоматично пращане на информация;
канал за “Богато обобщение на сайта“ (Rich Site Summary – RSS feed);
предоставяне на отворени данни (open data).

Хардуерната платформа следва да се конфигурира с виртуализационен слой, като
операционната система и логическите сървъри следва да са виртуални машини.

Сървър за комуникация с потребителите
Минимален брой - 1 брой
№

Параметър/Детайл

1.

Процесор(и)

2.

Оперативна Памет (RAM)

3.

Твърд диск (HDD)

4.
5.

RAID Controller
Поддържани операционни
системи (Client OS Support)
Интерфейси за данни

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Интерфейс за управление
(Management Interface)
USB портове
Захранващ блок (PSU)
Оптично устройство
Шаси
Гаранционна поддръжка

Минимални изисквания
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
Инсталирана RAM: 64 GB DDR4 ECC; RDIMM
Брой слотове за памет: 24
2 броя Hot Plug SFF SAS SSD
минимален наличен използваем капацитет за ОС в RAID 1: 500 GB
12 Gb/s SAS RAID с поддръжка на нива 1, 10, 5
Предложените сървъри следва да поддържат предложената от
участника операционна система
2 бр. 1 Gb/s LAN
1 бр. 16Gb/s Fiber Channel портове чрез SAN fabric HBA
Пълна отдалечена KVM функционалност с отделен порт за достъп по
Ethernet, заедно с необходимите лицензи
2
ДВА блока (Dual PSU), HOTSWAP Минимум 1200W на блок/модул
DVD-RW
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
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Сървър за комуникация с потребителите
Минимален брой - 1 брой
№

Параметър/Детайл
от производителя

13.
14.
15.

Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

Минимални изисквания
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководства в електронен вид
Съвместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)

3.4.15.8 Сървър за наблюдение
Изисква се сървър, който ще се използва за наблюдение в реално време на оперативния
статус и състояние на всички компоненти на Системата: Приложения, мрежа комуникации,
пространство за съхранение, натоварване на програмните модули и хардуерните комоненти и т.н.
Сървърът за наблюдение следва да ползва модул(а) за комуникация, който да позволява
пращането на поща, SMS и други съобщения в случай на предварително определени събития.
Сървър за наблюдение
Минимален брой - 1 брой
№

Параметър/Детайл

1.

Процесор(и)

2.

Оперативна Памет (RAM)

3.

Твърд диск (HDD)

4.
5.

8.
9.
10.
11.
12.

RAID Controller
Поддържани операционни
системи (Client OS Support)
Интерфейси за данни
Интерфейс за управление
(Management Interface)
USB портове
Захранващ блок (PSU)
Оптично устройство
Шаси
Гаранционна поддръжка

13.
14.
15.

Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

6.
7.

Минимални изисквания
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
Инсталирана RAM: 64 GB DDR4 ECC; RDIMM
Брой слотове за памет: 24
2 броя Hot Plug SFF SAS, SSD
минимален наличен използваем капацитет за ОС в RAID 1: 500 GB
12 Gb/s SAS RAID с поддръжка на нива 1, 10, 5
Предложените сървъри следва да поддържат предложената от
участника операционна система
2 бр. 1 Gb/s LAN
Пълна отдалечена KVM функционалност с отделен порт за достъп по
Ethernet, заедно с необходимите лицензи
2
ДВА блока (Dual PSU), HOTSWAP Минимум 1200W на блок/модул
DVD-RW
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководство в електронен вид
Съвеместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)
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3.4.15.9 Виртуализационен сървър в резервния център
В резервния (втори) център се допуска изграждането на копие на продукционната среда с
намалени параметри и във виртуален вид.
Хардуерната платформа в резервния център следва да се конфигурира с
виртуализационен слой, като операционната система и логическите сървъри следва да са
виртуални машини.
Виртуализационен сървър
Минимален брой – 1 брой
№

Параметър/Детайл

1.

Процесор(и)

2.
3.

Оперативна Памет (RAM)
Твърд диск (HDD)

4.
5.

RAID Controller
Поддържани операционни
системи (Client OS Support)
Интерфейси за данни

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Интерфейс за управление
(Management Interface)
USB портове
Захранващ блок (PSU)
Оптично устройство
Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя
Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

Минимални изисквания
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
Инсталирана RAM: 768 GB DDR4-2133 ECC; RDIMM
6 броя Hot Plug SFF SAS 15 000 RPM или
6 броя Hot Plug SFF SAS SSD;
минимален наличен използваем капацитет за ОС в RAID 5: 512GB
12 Gb/s SAS RAID с поддръжка на нива 1, 10, 5
Предложените сървъри следва да поддържат предложената от
участника операционна система
2 бр. 1 Gb/s LAN
2 бр. 16Gb/s Fiber Channel
Пълна отдалечена KVM функционалност с отделен порт за достъп по
Ethernet, заедно с необходимите лицензи
2
ДВА блока (Dual PSU), HOTSWAP Минимум 1200W на блок/модул
DVD-RW
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя
Ръководства в електронен вид
Съвместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)

Примерен списък на брой и видове виртуални сървъри в резервния център:
№
1.
2.
3.
4.

Сървърна функция
Уеб - портал
Уеб - за качване (upload) на
информация
Уеб - обслужване на възложители
Уеб - обслужване на стопански
субекти и други клиенти

Брой
1

Ядра
≥8

Памет
≥32GB

1

≥4

≥32GB

1

≥4

≥32GB

1

≥4

≥32GB
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Приложения
Справки
СУБД
Тестова среда - Уеб
Тестова среда - Приложения
Тестова среда - СУБД
Комуникационен сървър

1
1
1
1
1
1
1

≥16
≥8
≥16
≥4
≥4
≥8
≥4

≥128GB
≥128GB
≥256GB
≥16GB
≥32GB
≥128GB
≥16GB

3.4.15.10 Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)
Предложението трябва да включва необходимия брой непрекъсваеми токозахранващи
устройства, съобразен с предназначението, консумацията и броя на доставяното оборудване.
Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)
Минимален брой – 4 броя
№

Параметър/Детайл

1.

Нормално време за бекъп:

2.

Модул за отдалечено
управление
Гаранционна поддръжка от
производителя

3.

Минимални изисквания
при 50% натоварване: > 30 min
при 100% натоварване: > 15 min
Web/SNMP
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя

3.4.15.11 Комуникационен шкаф (RACK)
Предложението трябва да включва необходимия брой комуникационни шкафове,
съобразен с предназначението, размерите и количеството на доставяното оборудване.
Комуникационен шкаф (RACK)
Минимален брой – 2 броя
№

Параметър/Детайл

1.

Габаритни размери:

2.

Охлаждане

3.

Аксесоари

4.

Гаранционна поддръжка
от производителя

Минимални изисквания
Височина: 42U
дълбочина 1000 мм;
ширина 600 мм.
да разполага със възможност за охлаждане на разположената техника
(минимум перфорирани предна и задна врати)
Да се достави със заземителен комплект и с всички аксесоари и
инструменти, необходими за монтирането, заземяването и
нивелирането на шкафа
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя

3.4.15.12 Комутатори
Всички комутатори и балансьори на натоварването трябва да включват решения за защита
от срив.
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Комутатори
Минимален брой - 3 броя
№

Параметър/Детайл

1.

Портове

2.
3.

Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя

Минимални изисквания
48x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X
2 x 10G SFP+ свободни слота
Transceivers: 2бр. оптични SFP+ със скорост на трансфер 10Gb/s
Оптични кабели: 2бр. SFP+ multi-mode с дължина 5м.
Layer 3
Сериен порт за управление
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя

3.4.15.13 Защитни стени
Защитните стени (firewalls) трябва да включват VPN функционалности. Те трябва също така
да подпомагат защитата от срив за висока разполагаемост. Защитните стени следва да имат
независим специализиран интерфейс за управление. Защитните стени трябва да бъдат
конфигурирани по такъв начин, че да позволяват само абсолютно необходими мрежови услуги и
протоколи за работа на Системата (принципът на най-малка привилегия).
Защитни стени
Минимален брой – 2 броя
№

Параметър/Детайл

Минимални изисквания

1.

Портове

2x10GbE SFP+, 4x1GbE SFP, 8xGbE, 1GbE Mgmt; Firewall throughput 3
Gbps, IPS throughput 1 Gbps, Anti-malware throughput 500 Mbps ; Full DPI
throughput 500 Mbps

2.

Лицензи

2.
3.

Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя

 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
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя

3.4.15.14 Балансьори
Изпълнителят следва да предложи резервирано решение за управление на натоварването
– балансьори на натоварването (load balancer).
Допустимо е балансьорите да са реализирани като:
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виртуални машини;
хардуерно решение;
функционалност на маршрутизатор или защитна стена.

Изпълнителят следва да опише своето решение и да предостави необходимите лицензи и
осигуряване заедно с него. Решението за балансьорите следва да включва поддръжка и
актуализация.
3.4.15.15 Апаратура за Call Center
Центърът за обслужване на клиенти следва да бъде осигурен с:




5 (пет) работни станции;
сървър, поддържащ телефонна централа;
комуникационен софтуер за Call Center, вкл. система за следене и запис.

Работни станции за Call Center
Минимален брой - 5 броя
№

Параметър / Детайл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Процесор
Памет
Видео карта
Диск
Аксесоари
Свързаност
Звукова карта
Интерфейси

9.
10.
11.

Операционна система
Уеб браузъри
Специализиран софтуер

12.

Кутия и захранване

13.
14.

Клавиатура и мишка
Монитор

15.

Гаранционна поддръжка
от производителя

Минимални изисквания
Двуядрен от типа на Intel i5 или еквивалентен
4 GB– DDR3, 1600MHz
Вградена
120 GB SATA3
Професионална слушалка с микрофон
LAN 10/100/1000 Mbit/s
Отговаряща на останалия хардуер за центъра
4xUSB – от тях минимум 2хUSB 3.0
Изход за слушалки и тонколони
Вход за микрофон
Инсталирана, съвместима с предложените браузъри
5 различни
Софтуерен телефон за връзка с централата на Call Center;
Софтуер за отдалечено наблюдение и управление на персонални
компютри.
Компактни, отговарящи на останалия хардуер, с възможност за работа
в хоризонтално и вертикално положение
Да, клавиатура, кирилизирана по БДС
Размер на екрана, inch - 17";
Технология – LED.
отстраняване на повреда на място;
при доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя.

Сървър за телефонна централа за Call Center – 1 брой
№

Параметър / Детайл

Минимални изисквания
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Сървър за телефонна централа за Call Center – 1 брой
№

Параметър / Детайл

1.

Процесор

2.
3.

Оперативна Памет (RAM)
Твърд диск (HDD)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RAID Controller
Client OS Support
Интерфейси за данни
Операционна система
Специализиран софтуер
USB портове
Захранващ блок (PSU)

11.
12.

Шаси
Гаранционна поддръжка
от производителя

13.
14.
15.

Документация
Виртуализационен слой
Копие за възстановяване

Минимални изисквания
Брой инсталирани процесори: 1
Брой физически ядра на процесор (CPU physical cores): 4
Честота на процесор: 2.0 GHz
Инсталирана RAM: 8 GB
2 броя SSD;
минимален наличен използваем капацитет за OS в RAID 1: 500 GB
RAID с поддръжка на нива 0,1, 5
Предложените за работните станции
≥ 1 бр. 1 Gb/s LAN
Да – инсталирана и конфигурирана
VOIP Телефонна централа
2
500W
За монтаж в 19ˮ RACK, заедно с релси и мотажни елементи
Отстраняване на повреда на мястото на монтажа.
При доставката да се представи документ с партиден номер на
производителя.
Ръководства в електронен вид
съвеместим с ДХЧО
Системният софтуер трябва да бъде осигурен под формата на
инсталационен диск или флаш-диск (Flash-drive)

Допустимо е телефонната централа (сървърът) на центъра за обслужване на клиенти да е
реализиран като виртуална машина в резервната център, заедно със сървъра за наблюдение или
заедно с комуникационния сървър.
3.4.15.16 Изисквания към базовия системен софтуер
3.4.15.16.1

Система за управление на бази данни (СУБД)

Съхранението и достъпът до данните в Системата трябва да се осъществяват чрез
релационна система за управление на бази данни. Тя следва да отговаря на следните условия:









да бъде сертифицирана за работа с 64-битови версии на често използвани платформи
и операционни системи;
да отговаря на стандарта ANSI SQL-92;
да поддържа минимум 4 CPU-сървър;
да поддържа многосървърна архитектура в реално време;
да осигурява ефективен начин за работа с големи обеми от данни;
да предоставя графичен интерфейс за наблюдение и управление на операционната
система като среда на работа на базата от данни, ресурсите на машините, заети от
базата от данни, механизми за резервиране (backup) и възстановяване на базата
данни;
да поддържа йерархични типове днни;
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да има лицензна гаранция за получаване на нови версии, актуализации и техническа
помощ, чрез уеб;
да поддължа всички стандартни релационни типове данни, а също и собствени
типове за съхраняване на XML данни, текст, документи, изображения, аудио и видео
данни, географски векторни и растерни данни;
да поддръжа добавяне на допълнителна памет, без да е необходимо да се
рестартира;
да поддържа паралелно изпълнение на заявки;
да поддържа инструменти за създаване, промяна и запис на всички обекти на базата
данни, включително съхранени процедури, функции, тригери;
да поддържа индексиране на пространствени данни, позволяващо висока
производителност при работа с пространствени заявки;
да притежава вградени възможности за анализ, статистика и моделиране на данни;
да поддържа кирилица;
да позволява релокиране на данни, без да се налага спиране на приложения и базата
данни.

3.4.15.16.2

Софтуер за наблюдение

Програмният продукт за наблюдение на системите трябва да е с отворен код и да е
свободен от лицензиионни такси. Основните функционалности, поддържани от софтуера, трябва
да включват:









наблюдение на мрежови системи, програмни модули и комуникации (SMTP, POP3,
HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH);
наблюдение на сървъри (напр. processor load, disk usage, system logs) за различни
операционни системи, вкл. предложените, чрез модули за наблюдение (monitoring
agents);
отдалечено наблюдение чрез криптирани връзки (remote monitoring through ssh/ssl
encrypted tunnels);
способност за дефиниране на допълнителни проверки и наблюдения чрез различни
средства и езици;
нотификации чрез e-mail, sms и др.;
автоматична ротация на логовете;
уеб интерфейс за наблюдение на текущия статус, логове и др.

3.4.16 Минимални изисквания към екипа
Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав /екип/ от общо 16 лица, от
които 1 ръководител, минимум 8 ключови експерти и минимум 7 неключови експерти, с
професионални компетентности за изпълнението на поръчката, както следва:
A) Ръководител на екипа – 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;
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- професионален опит: ръководител на най-малко 1 успешно приключил проект на
стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ разработка и внедряване на web
базирана информационна система, с използване на система за управление на бази данни, за
последните 3 години;
- валиден сертификат за успешно издържан изпит за методология за управление на
проекти.
Б) Бизнес аналитик – 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: анализ на бизнес процеси на най-малко 1 успешно приключил
проект на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ разработка и внедряване на
web базирана информационна система, с използване на система за управление на бази данни, за
последните 3 години.
В) Системен архитект/проектант – 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: системен архитект/проектант на най-малко 1 успешно приключил
проект на стойност, не по-ниска от 500 000 лв., с предмет, включващ разработка и внедряване на
web базирана информационна система с използване на система за управление на бази данни, за
последните 3 години;
Г) Софтуерен инженер – 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: 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
web 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;
Д) Администратор на бази данни – 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 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 на ЦАИС ЕОП;
Е) Инженер по осигуряване качеството на софтуер – 1 бр., за когото е налице:
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- 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: 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;
Ж) Графичен дизайнер - 1 бр., за когото е налице:
- висше образование в областите „Изкуства“, професионално направление
„Изобразително изкуство“, специалност „Графичен дизайн“ или „Визуални изкуства“, или
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на
посочените;
- професионален опит: успешно приключил проект с уеб интерфейс, отговарящ на
изискването за гъвкавост и ‘отзивчивост’ (responsive) – т.е. да е правил(а) интерфейс, кото да
може да се ползва и от работна станция и от мобилни устройства с touch-screen.
З) Експерт компютърни мрежи и информационна сигурност – 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 най-малко 1 успешно приключил проект на стойност, не
по-ниска от 500 000 лв., с предмет внедряване на интегрирани хардуерни информационни и
телекомуникационни системи, за последните 3 години;
- валиден сертификат за успешно издържан изпит Security или еквивалент;
З) Юрист – 2 бр., за когото е налице:
- висше образование, , специалност „Право“, или еквивалентна образователна степен,
придобита в чужбина в област, еквивалентна на посочената;
- професионален опит: минимум 3 години /36 месеца/ в областта на обществените
поръчки.
Ж) Ключов експерт 7: специалист по хардуер и системен софтуер - 1 бр., за който е
налице:
- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в област
„Технически науки”, професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ или
„Машинно инженерство“ или „Електротехника, електроника и автоматика“, съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и
направления, еквивалентни на посочените;
- професионален опит – не по-малко от 2 години /24 месеца/ в инсталиране и поддръжка на
хардуерно оборудване и системен софтуер в поне един изпълнен проект/дейност за доставка,
инсталация и поддръжка на хардуер и на системен софтуер;
И) Неключови /допълнителни/ експерти – минимум 7 бр., от които:
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- софтуерни експерти – 5 бр., всеки от които: с висше образование, образователноквалификационна степен минимум „бакалавър“ в областите „Технически науки” или „Природни
науки, математика и информатика”, професионално направление „Комуникационна и
компютърна техника“ или „Математика“ или „Информатика и компютърни науки“ съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с
ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в области,
еквивалентни на посочените, както и минимум 2 години /24 месеца/ професионален опит в
областта на разработката и поддръжката на софтуер;
- хардуеристи - 2 бр., всеки от които: с висше образование, образователноквалификационна степен минимум „бакалавър“ в област „Технически науки”, професионално
направление „Комуникационна и компютърна техника“ или „Машинно инженерство“ или
„Електротехника, електроника и автоматика“, съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или
еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна област на посочената,
както и минимум 1 година /12 месеца/ професионален опит в поддръжката на хардуер.
- валидни сертификати за успешно издържани изпити/тестове за софтуерни технологии:
сертификат за бази данни, сертификат за технологии за програмиране и сертификат за
осигуряване на качеството на софтуер.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
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Приложение № 3

Примерен модел за индексиране на полетата

Комплексната оценка на всяка подадена оферта обикновенно се изчислява като сума от
претеглени показатели (показатели с различна тежест, дефинирани от възложителя).
Изчислението на комплексната оценка може да бъде двуфазово. При втората фаза се използват
показатели H1, H2….. H(n), предварително изчислени в първа фаза. Показателите H(n) се
изчисляват на база основните показатели P1, P2……P(n), дефинирани в методиката за оценяване.
Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на офертата, в конкретния пример е:
КО = H1*K1+H2*K2+H3*K3…………….. + H(n)*K(n),
Където H1 са изчислени предварително, а K1…….K(n) са проценти, сумата от които е 100%.
За да се онагледи горният процес, може да въведем показатели, представляващи цена, срок или
друга характеристика, имаща цифрово изражение. Всички показатели трябва да са дефинирани в
Системата като десетични числа с точност поне 10 знака след десетичната запетая.
Възможни типове показатели, които имат цифрово изражение (полета в офертата):

HEADER_MASTER_ELEMENTS - числови клетки в заглавната част на офертата,
всяка от които има тежест. Сумарната тежест трябва да прави 100% (H1,H2,H3…..H(n)). Това
са изчисляеми полета;

HEADER_ELEMENTS - числови клетки в заглавната част на офертата P1001,
P1002……………. (P9999), от които се изчисляват H1……H(n);

CATALOGUES - електронни каталози към офертата C1, C2……………C(n);

CATALOG_ITEMS - елементи на каталога F1, F2………………F(n).
Полетата HEADER_ELEMENTS са индексирани така, че да могат да се извършват
математически операции върху определени подмножества. В случаят е показано 4 разрядно
индексиране P0001….P9999, което се използва в най-сложните оферти за строителство, но
Системата не трябва да бъде ограничена до 4 разряда. Размерността на разряда се задава при
дефинирането на всяка формула.
В случай че офертата съдържа електронни каталози, всеки каталог може да има различни
клетки (FIELDS) F1, F2………….F(n). Електронните каталози са описани в един от следващите раздели.
Най-общо формулите, които се ползват за оценка на офертите, включват теглови коефициенти
и/или Range показатели като цени срокове и други числови измерители (в определени граници от до). Възможно е и ръчно попълване на някои показатели, например там, където се извършва
експертна оценка на качеството.
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Приложение № 6

Примерни данни, описващи дадено поле в отчета:










Системно име;
Потребителско име;
Избор на група;
Дефиниция за извличане на полето от базата данни;
Избор на вид на полето;
Избор на тип на полето;
Указване на възможност за групиране по полето в готовия отчет;
Указване на начините на избор на полето в отчета – задължително, по
подразбиране, без ограничение;
Възможност за дефиниране на специфично сортиране на полето.

Допълнителни описатели и връзки между полета





Възможност за дефиниране на връзка между две полета - при избор на едното
задължително да се добавя и другото за избор в отчета;
Възможност за дефиниране за дадено поле на различни статистически функции и
суматори, които да се визуализират при групиране по полето в готовия отчет:
o Сумиране;
o Преброяване;
o Средна стойност;
o Минимална стойност;
o Максимална стойност;
Да може да се дефинира повече от една функция или суматор:
o Управление на видимостта за избор на дадено поле по потребители;
o Възможност за оптимизация на бързодействието чрез изключване на част
от връзките с базата данни при пускане на отчети включващи това поле;
o Възможност за разпадане на поле тип Date на полета за различни времеви
периоди – ден, седмица, месец, тримесечие, година.

Управление на групирането на полетата при визуализиране в интерфейса за
генериране на отчет
Изглаждане на дървовидно групиране на полетата с поне три нива на групиране и с
възможност за задаване на поредността на полето в дадено ниво

ИНТЕРФЕЙС ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТЧЕТ
Разработване на удобен и интуитивен потребителски интерейс за генериране на
отчет със следните функционални възможности:
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Избор на полета


Полетата се визуализират в зависимост от дефинициите в интерфейса за описание
на полета

Избор на филтри



Възможност за задаване на критерии на филтъра
Възможност за мултиплициране на филтъра със задаване на логика и /или за
прилагане

Генериране на осева таблица - Pivot



Възможност за дефинира на Pivot таблица, чрез задаване на колони по X и Y
измерение.
Възможност за групиране на полетата по X и Y. Задаване на частични суми по
групираните полета.

Drill – down
Възможност за дефинира на отделни нива на организация на полетата на отчета
Преобразуване на визуализацията на отчета
По подразбиране отчетите се генерират в табличен вид
Възможност за преобразуване на отчета в осева таблица - Pivot
Възможност за преобразуване на отчета в различни видове графична визуализация




Графика
Бар чарт
Кръгова диаграма
Възможност за преход между отделните визуализации

Стандартни обработки на генерирания отчет





Филтрация
Групиране
Експорт на отчета и приложените филтри в различни формати - .xlsx, .xls html, html
Възможност за директен печат на генерирания отчет

Запазване на избрани полета и филтри – дефиниране на шаблони


Възможност за запазване на избрани полета, приложени филтри или и двете

Възможност за управление на достъпа до запазените полета, приложени филтри или и
двете
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Приложение № 7

Пример за оценяване на оферта по обществена поръчка

SumAll() – сумира посочените като аргументи полета (виж примера) от всички
оферти;

Sum() - сумира посочените като аргументи полета от оценяваната оферта;

AvgAll() – изчислява средна стойност на посочените като аргументи полета от
всички оферти;

Avg() - изчислява средна стойност на посочените като аргументи полета от
оценяваната оферта;

МaxAll() - изчислява максималната стойност на посочените като аргументи полета
от всички оферти;

Max() - изчислява максималната стойност от посочените като аргументи полета от
оценяваната оферта;

МinAll() - изчислява минимална стойност от посочените като аргументи полета от
всички оферти;

Min() - изчислява минимална стойност от посочените като аргументи полета от
оценяваната оферта;

Exclude() – изключва определени полета;

Range() – Връща точки, ако аргументът е в определен диапазон.

Нека имаме ОП, която се оценява по три основни показателя със съответни тежести:
H1 - Цена по различните видове работи с тежест 40%;
H2 - Гаранционен срок с тежест 25%;
H3 - Експертна оценка на качеството на извършваните работи от кандидата, изразена в
стойности от 0 до 1 и с тежест 35%.
Примерна калкулация, извършвана от интерпретатора
Нека имаме следните данни за показателя H1:




P11 – Цена за видовете работи, означени (P1101, P1102, …….P1199) с тежест 55;
P12 – Цена за видовете работи, означени (P1201, P1202, …….P1299) с тежест 15;
P13 – Цена за видовете работи, означени (P1301, P1302, …….P1399) с тежест 30;

H1 =
(
(
Sum(MinAll(P11).Exclude(P1102,P1104,P1107,P1110,P1122)) /
Sum(P11).Exclude(P1102,P1104,P1107,P1110,P1122))*0.55
) +
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(
Sum(MinAll(P12).Exclude(P1205))/Sum(P12).Exclude(P1205))*0.15
) +
(
Sum(MinAll(P13).Exclude(P1307,P1309))/Sum(P13).Exclude(P1307,P1309))* 0.30
)
)

Коефициентите 0.55, 0.15 и 0.30 с обща сума 100% са проценти, определящи тежестта на
различните видове работи, съответно от групи P11, P12 и P13.
MinAll(P11) дава редица от минималните цени от всички оферти, включително тази, която
оценяваме, на работите по точки от P1101 до P1199.
Exclude изключва цените от точки P1102, P1104, P1107, P1110, P1122 от горния резултат.
Sum(MinAll(P11)) дава сумата от минималните цени, а Sum(P11) – сумата от същите полета
на оценяваната оферта.
Така в частност, ако дадена оферта съдържа минимални цени по всички точки P11, P12 и
P13, H1= 1 и кандидатът ще бъде по-високо класиран.
Нека P2200 е гаранционният срок в офертата, изразен в месеци с максимална допустима
стойност 120 месеца.
H2 = Range(P2200,0,18,0.20) + Range(P2200,18,24,0.30) + Range(P2200,24,48,0.50) +
Range(P2200,48,120,1.0)
Range() функцията връща стойност от 0 до 1 в зависимост от това дали гаранционният срок,
предложен от кандидата, попада в зададения диапазон. Например в горния пример
Range(P2200,0,18,0.20) ще върне 0.20, ако P2200>0 и P2200<=18.
От горния пример се вижда, че ако кандидатът даде гаранция над четири години, получава
максималната стойност 1 (H2 = 1),
Най-накрая, експертният показател за качество H3 се попълва ръчно от възложителя със
стойност от 0 до 1.
Ако за двама кандидата сумарната стойност H1+H2+H3 е една и съща, се преглеждат
последователно H1, H2 и H3 и на първо място се класира кандидатът с по-добър показател H1. Ако
и той е с една и съща стойност, се сравняват стойностите по показателя H2. Ако и те са равни се
избира офертата с по-добър показател H3. Ако и за Н3 стойността е една и съща, Системата трябва
да предостави възможност за избор чрез теглене на жребий.
Описаната примерна формула за оценка на офертите има за цел само да помогне на
кандидатите по настоящата обществена поръчка да се ориентират за сложността на задачата.
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