Образец на публична покана по чл. 51 от
от ЗУСЕСИФ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:„ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ“ ООД
Адрес:област София, с. Лозен 1151, Съединение №311
Град:с. Лозен

Пощенски
код:1151

Държава: България

За контакти:
Лице/а за контакт:Пепа Тошева
Електронна поща:
pepa.tosheva@toshev.eu
Интернет адрес/и(когато е приложимо)
www.toshev.eu

Телефон: 02/9231800
Факс:02/9785250

I.2)Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество
друго (моля, уточнете):
здравеопазване
места за отдих и култура

X друго (моля, уточнете): 11.07
Производство
на
безалкохолни
напитки,
минерални
и
други
бутилирани води
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
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ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата:
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства
на конкретния предмет на вашата процедура)
(а) Строителство
Изграждане

(б) ДоставкиХ

(в) Услуги Х

X Покупка

Категория услуга: № 13

Лизинг
Проектиране иизпълнение
Покупка на изплащане
Рехабилитация,реконструкц
ия

за машини и
оборудване

Строително-монтажни
работи

Комбинация от
изброените

Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
услугата с. Лозен 1151,
________________________ с.
Лозен
1151, Съединение №311
________________________ Съединение №311
код NUTS: BG412
код NUTS: BG412
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
Разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите- ERP система и
доставка на оборудване, допринасящо за внедряването на специализираната
система за управление с две обособени позиции:
Обособена позиция 1-Разработване, инсталиране и въвеждане на
софтуер за
управление на процесите- ERP система
Обособена позиция 2-Доставка монтаж и пускане в експлоатация на оборудване,
допринасящо за внедряването на специализираната система за управление:Сървър за
продуктивна среда- 1 бр и Сървър за тестване, разработка и архивиране- 1 бр.
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): 72212110-3 и 72200000-7
(Посочва се кодът по CPVна предмета на процедурата, включително за всички
обособени позиции, когато е приложимо)
ІІ.1.4) Обособени позиции: да X не
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени(отбележете само едно):
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само за
позиция

една

обособена за една или повече
обособени позиции
Х

за всички обособени
позиции

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
За обособена позиция 1
435493,00 лева
Прогнозна стойност на единична цена в лева, без ДДС (в цифри) – 1 брой по
435493,00 лв.
Прогнозна стойност на крайна цена в лева, без ДДС (в цифри) – 435493,00 лв
Обща прогнозна стойност в лева без включено ДДС за Обособена позиция 1 (в
цифри) – 435493,00 лв.
За обособена позиция 2
63 054,35
Прогнозна стойност на единична цена в лева, без ДДС (в цифри) – Сървър за
продуктивна среда- 1 бр.-31 146,85 лв. и Сървър за тест, разработка и архивиране1 бр.-31 907,50лв.
Прогнозна стойност на крайна цена в лева, без ДДС (в цифри) – 63 054,35лв
Обща прогнозна стойност в лева без включено ДДС за Обособена позиция 2 (в
цифри) – 63 054,35лв.
Обща прогнозна стойност в лева без включено ДДС за обособена позиция 1 и
обособена позиция 2(в цифри) – 498 967,00лв.
ІІ.3) Срок на договора
Срок за
или дни: не по-дълъг от 240 календарни дни(от
сключване на договора)
но не по-късно от 10 дни преди настъпване на крайната дата за изпълнение
на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0042 C01/06.03.2017 г. за обособена позиция 1
и
или дни: не по-дълъг от 60 календарни дни (от
сключване на договора)
но не по-късно от изтичане срока на договора за безвъзмездна финансова
помощ№ BG16RFOP002-2.002-0042-C01 за обособена позиция 2
*Забележка:
Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение под120 (сто и двадесет) календарни дни
за обособена позиция 1 и под 10 /десет/ календарни дни за обособена позиция 2. Предложения,
попадащи извън посочения диапазон, ще се смятат за нереалистичнии няма да бъдат
разглеждани.
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
Гаранция за добро изпълнение(не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5 (пет) % от стойността на сключения
договор (без ДДС). Гаранцията за добро изпълнение се дължи най-късно в срок от
10 /десет/ работни дни след получаване на покана за сключването на договора.
Непредставена гаранция за изпълнение е форма на отказ от сключване на договор и
дава основание на Бенефициента да прекрати процедурата или да определи за
изпълнител класирания на второ място участник. Гаранцията за добро изпълнение
следва да бъде под формата на банкова гаранция, издадена от предварително
одобрена от Възложителя банка и с предварително одобрено съдържание или под
формата на паричен депозит по сметка на Възложителя. Срокът на валидност на
банковата гаранция не може да е по-кратък от срока на изтичане на
извънгаранционната отговорност на Изпълнителя. Банковата гаранция се издава в
полза на Възложителя. Разходите по откриване на банковата гаранция за добро
изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Оригиналът на банковата гаранция се
предоставя на Възложителя с подписване на двустранен приемо-предавателен
протокол от страните. Връщането оригинала на банковата гаранция се удостоверява
с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и при установените подолу условия. При точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този
договор, Възложителят е длъжен да възстанови по банкова сметка на Изпълнителя
представената от последния гаранция за добро изпълнение на договора когато
банковата гаранция е под формата на паричен депозит, а когато гаранцията за добро
изпълнение е под формата на банкова гаранция Възложителят връща на
Изпълнителя банковата гаранция в срок до 10 дни от настъпване на основанията за
освобождаване. Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение на Договора
на етапи и при условия, както следва:
- частично освобождаване в размер на 4, 99 % (четири цяло и деветдесет и девет
процента) от стойността на Договора в размер на .......... (.....) лева, в срок от
тридесет дни след подписване на протокол по чл.10./2/, при липса на възражения по
изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са
настъпили условия за задържането им;
- окончателно освобождаване на сумата по гаранцията в размер 0, 01 % (една стотна
процент) от стойността на Договора в размер на ............. (................) лева се
освобождава в срок от 10 (десет) дни, след изтичане на срока за гаранционна
поддръжка на Системата, при липса на възражения по изпълнението и при условие,
че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за
задържането им.

За обособена позиция 2:
Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5 (пет) % от стойността на сключения
------------------------------- www.eufunds.bg -------------------4
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от„ПАНТЕЛЕЙ
ТОШЕВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

5
договор (без ДДС). Гаранцията за добро изпълнение се дължи най-късно в срок от
10 /десет/ работни дни след получаване на покана за сключването на договора.
Непредставена гаранция за изпълнение е форма на отказ от сключване на договор и
дава основание на Бенефициента да прекрати процедурата или да определи за
изпълнител класирания на второ място участник. Гаранцията следва да бъде под
формата на парична сума, преведена по сметката на Възложителя, или
предварително одобрена от последния банкова гаранция, в размер на 5 % от
стойността на договора без ДДС, за срок не по-малък от срока за изпълнение на
договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в срок
до 6 (шест) месеца след приключване на инсталацията и пускането в експлоатация
на оборудването, удостоверено с подписването на Финален приемо-предавателен
протокол за пускане в експлоатация.
Гаранцията не се освобождава до
отстраняване на несъответствията, както и в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
започне работа по изпълнение на конкретния договор или договорът бъде развален.
В последния случай, задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за обезщетение. При гаранция под формата на банкова гаранция, същата се връща в
оригинал, а в случай на внесена парична сума – сумата се превежда в посочената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Разходите по откриване на банковата гаранция за
добро изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
Договорът с изпълнителя се финансира от договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0042-C01 по процедура BG16RFOP0022.002 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП Оперативна програма
Иновации и конкурентоспособност.
За обособена позиция 1:
Плащането се извършва по банков път, както следва:
 Авансово плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност
на договора платимо в 50-дневен срок от сключването на договора и
издадена проформа фактура от изпълнителя;
 Окончателно плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността
на договора платимо в 50-дневен срок след двустранно подписан приемопредавателен протокол и издадена оригинална фактура от изпълнителя.
За обособена позиция 2:
Плащането се извършва по банков път, както следва:
-100% окончателно плащане със срок до 40 (четиридесет) календарни дни след
подписване на финалния приемо-предавателен протокол
ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в
хода на изпълнението му: (Или: Условия от изпълнението на предмета на
процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни
промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на
договора: ) (когато е приложимо)Не е приложимо
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да Х
Ако да, опишете ги:
Изисквания свързани с разработването и внедряването на софтуерния продуктОбособена позиция 1:
- Инсталационният пакет, съдържащ програмния продукт следва да бъде
имплементиран от компетентен екип,
- При доставката, Изпълнителят следва да извърши тест за функционалност на
софтуерният продукт, предмет на договор № BG16RFOP002-2.002-0042-C01Se-01 преди подписване на финалния приемо-предавателен протокол.
- При доставка на софтуерния продукт, предмет на договор № BG16RFOP0022.002-0042-C01- Se-01 Изпълнителят следва да предостави на бенефициента
ръководства за ползване за всяка една функционалност, на български език.
- При доставка на софтуерния продукт, предмет на договор № BG16RFOP0022.002-0042-C01-Se-01 Изпълнителят следва да извърши обучение на
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се удостоверява с подписване на
протокол за обучение, в срок до 10 работни дни, считано от датата на
успешно завършен тест за функционалност на софтуерния продукт.
- Всички авторски и други права на интелектуална собственост върху
специализирания софтуер, възникват само върху доработките и настройките
за работа в структурата на Възложителя.
- Производителя да има своя методология за внедряване на софтуера, която
задължително да се използва при внедряването на софтуера за гаранция на
добро и качествено внедряване/настройване на системата.
- Производителя да има своя поддръжка за внедрен софтуерен пакет
- Поддържане на английски език на всички менюта и табове.
- Системата да се предлага в Cloud, On-premise и хибридна версия, както и да
може да се мигрира от една версия към друга.
- С покупката на стандартните лицензи, трябва да се предостави пълен достъп
до сорс кода на системата.Възможност за самостоятелна промяна на кода без
необходимост за закупуване на допълнителни лицензи.
- Клиентската част на системата да дава достъп до цялата функционалност на
системата през браузър, т.е. да има пълнофункционален web клиент, който да
е написан на програмен език, осигуряващ платформена независимост.
Възможност за достъп през мобилни устройства. Пълнофункционалният web
клиент на системата да може да работи през 3-те най-популярни браузъри
Internet Explorer, Google Chrome и Safari и еквивалент.
- Максимално време за реакция на екипа по поддръжка на Изпълнителя по
време на гаранционната поддръжка, от подаването на сигнал за възникнал
проблем, водещ до блокиране на системата – 8 (осем) часа
- Минимален срок за гаранционна поддръжка, предоставен от изпълнителя 12 месеца
Други изисквания:
- Гарантирано използване на ЕРП системата от минимум 22броя лицензи за
потребители с възможност за едновременна работа в системата и с различни
права за достъп(от които 8 лиценза с пълни права за достъп).
- 1 брой лиценз за сървър на системата.
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-

1 брой лиценз за модул управление на отпадъците.
1 брой лиценз за локалната версия на системата .
7 броя лицензи за модул планиране, бюджетиране и отчитане на резултатите.
Системата да няма ограничения за брой на потребителите с оглед бъдещо
развитие на фирмата.
Системата да няма ограничения за ползване във времето.
Като част от дейността по доставка изпълнителя следва да:
o Да разработи, План–график в съответствие с Техническите изисквания в срок до десет (10) дни от датата на подписване на договора.

o Изготви Описание на бизнес процесите (Проект на системата);
o Изготви и съгласува техническа документация по внедряването;
o Въведе в системата основни данни, подготвени съгласно изискванията
внедряваната система;
o Инсталира и настрои системата съгласно Проекта на системата;
o Мигрира данните от наличните системи на възложителя към новите
такива;
o Проведе тестове, съвместно с Възложителя;
o Осигури подпомагане на потребителите в рамките на първия месец от
продуктивния старт на системата, с цел подобряване на ефективността
и сигурността им на работа;
o Осигури съвместна работа (интеграция) с други външни системи,
създадесправки и други;
o Инсталира и въведе в експлоатация интегрирана софтуерна система за
управление на бизнеса на определените от Възложителя места;
o Осъществи продуктивен старт на системата.
Изискванията, относими към Обособена позиция 2:
- Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени в
документацията от бенефициента минимални изисквания и условия
(задължителни), свързани с изпълнението на предмета на процедурата.
Непокриването на дори само едно от тези изисквания е основание за
отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка поради несъответствие с
поставените от възложителя минимални изисквания за изпълнение на
предмета на процедурата.
- Всяка оферта трябва да е изготвена в съответствие с приложение
„Изисквания към офертите“.
- Оферираните активи трябва да покриват и/или надвишават минималните и
допълнителните технически и функционални характеристики, посочени в
Приложение „Оферта”
Изисквания към поддръжката:
- Минимален срок за гаранционна поддръжка, предоставен от изпълнителя 12 месеца
- Максимално време за реакция и диагностика на екипа по поддръжка на
Изпълнителя по време на гаранционната поддръжка, от подаването на сигнал
за възникнал проблем – 150 (сто и петдесет) минути
- Минимален срок за извънгаранционна поддръжка, предоставен от
изпълнителя – 12 месеца
- Максимално време за отстраняване на възникналия проблем, от екипа по
поддръжка на Изпълнителя, по време на гаранционната поддръжка –
------------------------------- www.eufunds.bg -------------------7
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от„ПАНТЕЛЕЙ
ТОШЕВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

8
48(четиридесет и осем) часа
Бенефициентът ще отстранява от участие в процедурата и не сключва договор с
участник, който е:
 кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на
чл. 5 от ПМС 160/01.07.2016 г. и на условията на публичната покана,
посочени от бенефициента;
 кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за
обществените поръчки;
 кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и
финансово състояние, технически и професионални способности;
 кандидат, който не е представил в срок изисканите по реда на ал. 2 от ПМС
160/01.07.2016 г. документи или представените документи не отговарят на
предварително обявените условия;
 кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за
избор на изпълнител.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а
когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №160/01.07.2016 г.
3. Други документи (ако е приложимо).
- В случай че кандидата е Обединение, кандидатите следва да представят
документ
в които задължително се посочва представляващият
Обединението, като документа е необходимо да бъде подписан от всички
лица в Обединението;
- В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат
аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната
страна - оригинал или заверено (с подпис, печат и „Вярно с оригинала")
копие, придружено с превод на български език.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата, предмет на настоящата публична
покана за същата(тогава, когато участникът не се представлява от лицата,
които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация)
– оригинал или заверено от кандидата копие с подпис, печат и думите
„Вярно с оригинала“;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11от
ПМС№160/01.07.2016 г.)
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Изискуеми документи и информация:

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
За обособена позиция 1
1. Кандидатът трябва да има общ
годишен оборот за последните 3
приключени финансови години в
зависимост от датата, на която е
учреден или е започнал дейността
си в размер на. 870 986,00 лв.

За Обособена позиция 1 и 2
1. Копия от Отчет за приходите и
разходите за последните 3 (три)
приключени финансови години в
зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е
започнал дейността си. (заверени
от кандидата с подпис, печат и
текст „Вярно с оригинала”).
За обособена позиция 2
1. Кандидатът трябва да има общ
годишен оборот за последните 3
приключени финансови години в
зависимост от датата, на която е
учреден или е започнал дейността
си в размер на126 108,70 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС
№160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация:
За Обособена позиция 1
1. Списък на изпълнените
услуги/доставки, които са
еднакви или сходни с предмета
на поръчката, най-много за
последните 3 години от датата на
подаване на офертата,
взависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е
започнал дейността си
(съдържащ име на клиент, вид на
оборудването, стойност и време
на изпълнение),
Под „услуга с предмет, сходен на
настоящата процедура, ще се считат
услуга/и за внедряване, въвеждане на
информационни/ компютърни системи
за управление на бизнес процеси (ERP)
или еквивалент”.
2. Кандидатът следва да предостави
заверени копия с подпис печат и
израза „Вярно с оригинал“ на

Минимални изисквания
приложимо):
За Обособена позиция 1

(когато

е

1. Изпълнени поне 2/две/
услуга/доставки и които са
еднакви или сходни с предмета на
поръчката, най-много за
последните 3 години от датата на
подаване на офертата,
взависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е
започнал дейността си.

Под „услуга с предмет, сходен на
настоящата процедура, ще се считат
услуга/и за внедряване, въвеждане на
информационни/ компютърни системи за
управление на бизнес процеси (ERP) или
еквивалент”.
2. Кандидатът следва да разполага с
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референции поне от двама
референции от минимум 2-ма
клиента по т.1.
клиента, от списъка по т.1.
За Обособена позиция 1
3. Валидни сертификати за:
- ISO 9001 и/или еквивалент с
обхват сходен с настоящата
За Обособена позиция 1
процедура;
3. Кандидатът следва да разполага
Изискването се доказва с представяне на
със Сертификат/и за:
заверено от кандидата копие с подпис и
израза “Вярно с оригинала” на
- внедрена система за управление
сертификата.
на качеството по стандарт БДС
Под „обхват, сходен на настоящата
EN ISO 9001 или еквивалент с
процедура, ще се счита: продажба,
обхват сходен с настоящата
внедряване и поддръжка на ERPсистеми
процедура;
или еквивалент”.
Под„обхват, сходен на настоящата
процедура, ще се счита: продажба,
внедряване и поддръжка на ERPсистеми
За обособена позиция 1
4. Декларация
–
списък
на или еквивалент”.
експертите, които участникът ще За обособена позиция 1
осигури за изпълнение на
поръчката.За
доказване
на 4.Участникът следва да предложи екип
образованието на експертите се от технически лица (ключови експерти)
представят: копие на диплом за във връзка с изпълнението на поръчката,
завършено
образование.
За както следва:
доказване на допълнителната -Ключов експерт 1 – Ръководител
професионалната квалификация проект:
(сертификати) на експертите се Образователна степен минимум висше
представят:
копия
на образование в областите „Социални,
сертификати
за
придобита стопански и правни науки”, „Технически
квалификация. За доказване на науки”
или
„Природни
науки,
специфичният опит се прилага математика и информатика, съгласно
референция от работодател или Класификатор на областите на висше
други документи или еквивалент. образование
и
професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002 г., или еквивалентна образователна
степен, придобита в чужбина, в области
еквивалентни на посочените.
Да е сертифициран за професионален
ръководител на проекти (РМР, Prince2),
издаден от международно призната
организация за управление на проекти
или еквивалентен
Специфичен
професионален
опит:
участие в изпълнението на минимум 3
сходни проекта
- Ключов експерт 2- бизнес аналитици
минимум 9ИТ експерта.
Образователна степен минимум висше
10
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образование в областите „Социални,
стопански и правни науки”, „Технически
науки”
или
„Природни
науки,
математика и информатика, съгласно
Класификатор 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.
Предложените експерти следва да
притежават сертификати за внедряване
на предлагания софтуер, издадени от
производителя му.
Специфичен
професионален
опит:
участие в изпълнението на минимум 2
сходни проекта
- Ключов експерт 3 – технически
експерти 4 броя програмисти и/или
администратори
Образователна степен минимум висше
образование в областите „Технически
науки”
или
„Природни
науки,
математика и информатика, съгласно
Класификатор 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.
Предложените експерти следва да
притежават сертификати за внедряване
на предлагания софтуер, издадени от
производителя му.
Минимум един от експертите да
притежава
сертификати
от
производителя
на
системата
за:
Инсталация и конфигуриране и за
пускане в експлоатация и поддръжка на
SQLбаза данни или еквивалент
- Ключов експерт 4 – анализатор на
данни 1 брой с експертиза във
визуализирането и анализа на данни
Образователна степен минимум висше
образование в областите „Технически
науки”
или
„Природни
науки,
11
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математика и информатика, съгласно
Класификатор 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.

За обособена позиция 1:
5. Декларация за потвърждение на
статут на партньор, Договор или друг
документ за това че изпълнителя е
Сертифициран партньор и е с
необходимата
компетенция
ERP
(EnterpriseResourcePlanning)
за
представителство/ партньорство на/със
създателя на предлаганата ERP система.

За Обособена позиция 2
1. Списък на изпълнените доставки,
които са еднакви или сходни с
предмета на поръчката, наймного за последните 3 години от
датата на подаване на офертата,
взависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е
започнал дейността си
(съдържащ име на клиент, вид на
оборудването, стойност и време
на изпълнение),
Под „доставка с предмет, сходен на
настоящата процедура, ще се считат
доставки
наа
специализирано
оборудване или специализиран софтуер
или софтуерни системи или интернет
сайтове или еквивалент”.
1. Кандидатът следва да предостави
заверени копия с подпис печат и
израза „Вярно с оригинал“ на
референции поне от двама
клиента по т.1.
За Обособена позиция 2

Предложеният
експерт
следва
да
притежава
сертификати
за
Визуализиране и анализ на данни, на
предлагания софтуер, издадени от
производителя му.
За обособена позиция 1:
5. Кандидатът трябва да деклараира и
представи съотвтени доказателства, че е
Сертифициран
партньор
и
е
с
необходимата
компетенция
ERP
(EnterpriseResourcePlanning)
за
представителство/ партньорство на/със
създателя на предлаганата ERP система.

За Обособена позиция 2
1. Изпълнени поне 2/две/ доставки и
които са еднакви или сходни с
предмета на поръчката, най-много
за последните 3 години от датата
на подаване на офертата,
взависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е
започнал дейността си.

Под „доставка с предмет, сходен на
настоящата процедура, ще се считат доставки наа специализирано оборудване
или
специализиран
софтуер
или
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2. Валидни сертификати за:
софтуерни системи или интернет сайтове
- ISO 9001 и/или еквивалентс
или еквивалент”.
обхват сходен с настоящата
1. Кандидатът следва да разполага с
процедура;
референции от минимум 2-ма
- ISO 14001 и/или еквивалент с
клиента, от списъка по т.1.
обхватсходен с настоящата
процедура;
Изискването се доказва с представяне на
заверено от кандидата копие с подпис и За Обособена позиция 2
израза “Вярно с оригинала” на
2. Кандидатът следва да разполага
сертификата.
със Сертификат/и за:
Под „обхват, сходен на настоящата
процедура,
ще
се
счита:
- внедрена система за управление
Търговия,сервиз и поддръжка на
на качеството по стандарт БДС
компютърни технологии и периферия
EN ISO 9001 или еквивалент с
или еквивалент”.
обхват сходен с настоящата
процедура;
- Внедрена система за управление
За обособена позиция 2
3. Декларация
–
списък
на
на околната среда или еквивалент
експертите, които участникът ще
по стандарт БДС EN ISO 14001
осигури за изпълнение на
или еквивалент с обхват сходен с
поръчката.За
доказване
на
настоящата процедура;
образованието на експертите се Под „обхват, сходен на настоящата
представят: копие на диплом за процедура, ще се счита: Търговия,сервиз
завършено образование..
и поддръжка на компютърни технологии
и периферия или еквивалент”.
За обособена позиция 2
3. Участникът следва да предложи
екип от технически лица минимум
2 (двама) ключови експерти във
връзка с изпълнението на
поръчката:
4.1.
Първи ключов експерт "Експерт
–
хардуер"
минимални изисквания:
Образование: - степен „Бакалавър“ или
„Магистър“ в областта на „Природните
науки, математика и информатика“ или
„Обществени, стопански и правни науки“
или
Икономически
(съгласно
Класификатор на областите на висше
образование
и
професионалните
направления, утвърден с ПМС № 125 от
2002 г.) и/или в сходни области и/или в
сходни области и/или еквивалентна
образователна степен, придобита в
чужбина, в посочената област;
13
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Втори ключов експерт "Сървърен техник" минимални
изисквания:
Образование: - степен „Бакалавър“ или
“Магистър”
в
областта
на
информационните и комуникационни
технологии или Информатика или
компютърните системи и технологии или
еквивалентна съгласно Класификатор на
областите на висше образование в
България
и
професионалните
направления, уредени в ПМС 125 от 2002
г.
.
4.2.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:
(моля, отбележете приложимото)
найниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително
разходите за целия жизнен цикъл
оптимално съотношение качество – цена

Х

Х показатели, посочени в Методиката за оценка
Показатели за обособена позиция 1:
Показатели
Тежест
Показатели
1. Предложена
цена – П 1

30 %

4. Гаранционен
срок – П 4

10%

5.Срок на
изпълнение – П5

10%

2. Допълнителни 20 %
технически и
функционални
характеристики
, предмет на
оценка – П 2

6. Включени
20%
безплатни часове
за допълнителни
консултации и
корекции – П6
14
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3. Време за
реакция на екипа
по поддръжка на
10 %
Изпълнителя по
време на
гаранционната
поддръжка, от
подаването на
сигнал за
възникнал
проблем, водещ до
блокиране на
системата/часове/ П3
Показатели за обособена позиция 2:
Показатели
Тежест
Показатели
1. Предложена
цена – П 1

30 %

2.Срок на доставка
и инсталация – П 2

30 %

3.
Срок/време 15%
за отстраняване на
повреда на място/в
часове/ – П 3

4.Извънгаранцион
на поддръжка / в
месеци/-П4

15%

5. Време за
реакция и
10%
диагностика на
екипа по
поддръжка на
Изпълнителя по
време на
гаранционната
поддръжка, от
подаването на
сигнал за
възникнал проблем
/минути/ –П 5
ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.002-0042-C01
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ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата: 14.12.2017 г.-седем календарни дни
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1http://www.eufunds.bgСтруктурните фондове на ЕС
2.

интернет

адрес

на

Единния

информационен

портал

на

www.toshev.eu-- (интернет адреса на възложителя- когато е приложимо);

ІV.2.4) Срок на валидност на офертите
(дд/мм/гггг)
или
в месеци: 12 /дванадесет/ месеца (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.2.5) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.12.2017 г.
Час: 9:00 ч.
Място –НЕПРИЛОЖИМО
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата
публична покана(Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на
оферти;
3. Други документи (ако е приложимо):
5. В случай че кандидата е Обединение, кандидатите следва да представят документ в
които задължително се посочва представляващият Обединението, като документа е
необходимо да бъде подписан от всички лица в Обединението;
6. В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на
посочените изискуеми официални документи от съответната страна - оригинал или
заверено (с подпис, печат и „Вярно с оригинала") копие, придружено с превод на
български език.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата, предмет на настоящата публична покана за същата(тогава,
когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно
16
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документите му за съдебна регистрация) – оригинал или заверено от кандидата копие с
подпис, печат и думите „Вярно с оригинала“;
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовотосъстояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от настоящата публична покана(Важно: документите, посочени в тази точка,
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):
1. Копия от Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови
години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
(заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”) – за обособена
позиция1 и 2
В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на
кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана(Важно: документите, посочени
в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1. Списък на изпълнените услуги/доставки, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата,
взависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си –
за обособена позиция 1 и 2
2. Заверени копия с подпис печат и израза „Вярно с оригинал“ на референции поне от
двама клиента по т.1.- за обособена позиция 1 и 2
3. Валидни сертификати за: ISO 9001 и/или еквивалент с обхват сходен с настоящата
процедура- за обособена позиция 1 и 2
4. Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на
поръчката.За доказване на образованието на експертите се представят: копие на
диплом за завършено образование. За доказване на допълнителната професионалната
квалификация (сертификати) на експертите се представят: копия на сертификати за
придобита квалификация. За доказване на специфичният опит се прилага референция
от работодател или други документи или еквивалент.- за обособена позиция 1
5. Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на
поръчката.За доказване на образованието на експертите се представят: копие на
диплом за завършено образование- за обособена позиция 2
6. Декларация за потвърждение на статут на партньор, Договор или друг документ за
това че изпълнителя е Сертифициран партньор и е с необходимата компетенция ERP
(EnterpriseResourcePlanning) за представителство/ партньорство на/със създателя на
предлаганата ERP система за обособена позиция 1.
7. Валидни сертификати за: ISO 14001 и/или еквивалент с обхват сходен с настоящата
процедура- за обособена позиция 2
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
3. Документи по т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):не е приложимо
а) ..................................;
б) ...................................;
в) ....................................
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
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1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат
да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.
Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на
искането.
2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България 2020.
3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да
иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да
изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за
обстоятелствата, посочени в офертата.
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