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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 
 
 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: 21 

  
 

Възложител: Община Балчик 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00479 
Адрес: пл. 21-ви септември - 6 
Лице за контакт: Стоян Петков – ст.специалист ЕМС 
Телефон: 0579 71065 
E-mail: mayor@balchik.bg  
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 
 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: „Доставка и въвеждане в реална експлоатация на интегрирана 
информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в 
община Балчик“ в изпълнение на Проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на 
Черноморските общини в трансграничния регион“ (“Network for smart cooperation of Black Sea 
communities in the cross-border region”) - SMART BSnetwork, с регистрационен номер 16.5.2.011, 
код в eMS: ROBG 197, по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – 
България 2014–2020“, Приоритетна Ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел 5.1. „Да се 
увеличи капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста 
на трансграничното сътрудничество”   
  
Кратко описание: „Доставка и въвеждане в реална експлоатация на интегрирана 
информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в 
община Балчик“ в изпълнение на Проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на 
Черноморските общини в трансграничния регион“ (“Network for smart cooperation of Black Sea 
communities in the cross-border region”) - SMART BSnetwork, с регистрационен номер 16.5.2.011, 
код в eMS: ROBG 197, по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – 
България 2014–2020“, Приоритетна Ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел 5.1. „Да се 
увеличи капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста 
на трансграничното сътрудничество”   
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Място на извършване: Община Балчик 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 65 000 лв.  ] 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 
 
Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [……] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [……] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 
  
Икономическо и финансово състояние: [……] 
  
Технически и професионални способности: [Участниците следва да разполагат със следния 
опит за изпълнение на поръчката:  
- да имат минимум изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, 
поне 3 /три/ услуги с предмет, идентични или сходни на предмета на обособената позиция към 
настоящата обществена поръчка.  
Участникът доказва съответствието си с критериите за подбор със Списък на доставките, които 
са идентични или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през 
последните три години считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, 
датите и получателите заедно с доказателство за извършените услуги, придружени с 
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключено 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания. 
Забележки:  
- Под „доставки, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” се разбират доставка и 
пускане в реална експлоатация на интегрирани информационни системи за административно 
обслужване на община. 
- „изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на 
офертата, независимо от датата на възлагането й. 
        Всеки участник следва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, включващ най- 
малко 8 /осем/ лица, които да са ангажирани при изпълнение предмета на поръчката, от които: 
минимум 1 (един) ръководител на ИТ проект с над 10 години опит в управлението на софтуерни 
проекти сходни с предмета на поръчката, с висше образование – образователно – 
квалификационна степен магистър в областта на информатиката, компютърни технологии, 
математика, приложна математика или еквивалент; минимум 4 (четирима) бизнес анализатори с 
доказан опит по проекти, сходни с предмета на поръчката, с висше образование; минимум 2 
(двама) програмисти с над 5 години опит в областта на внедряване, инсталиране, обучение и 
пускане в реална експлоатация на единни информационни системи, сходни с предмета на 
поръчката, с висше образование – образователно – квалификационна степен магистър в областта 
на информатиката, компютърни технологии, математика, приложна математика или еквивалент; 
минимум 1 (един) специалист с над 3 години опит по обучение на системни администратори и 
други потребители за работа с информационни системи сходни с предмета на поръчката. 
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Участникът доказва съответствието си с критериите за подбор със Списък на лица които ще 
бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка.  
        Участникът трябва да бъде регистриран като администратор на лични данни. Доказване на 
изпълнението на изискването се извършва с представяне на копие на удостоверение за 
регистрация на участника като администратор на лични данни или разпечатка от електронния 
регистър на администраторите на лични данни. 
           Участникът следва да представи доказателства /посочване на ел. адрес и/ или 
удостоверение и/или извадка от интернет/, че системата която се предлага за Предоставяне 
правото на ползване отговаря на изискванията за оперативна съвместимост и информационна 
сигурност и е вписана от Министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост по чл.125 и с 
изискванията за информационна сигурност по чл. 39 от Наредбата за общите изисквания за 
оперативна съвместимост и информационна сигурност. 
      Участникът да е внедрил: 
  1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, обхвата 
на която включва: проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, 
информационни системи и решения; 
  2.Система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалентна, 
обхвата на която включва: проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, 
информационни системи и решения. 
  3. Система ISO 20000-1:2011 за управление на ИТ услугите, осигуряваща услуги 
за ИТ поддръжка.] 
  
 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 
 
Критерий за възлагане: 
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [Оценка на съответствието с техническата спецификация (ОТ обща)]                                           
Тежест: [ 70  ] 
 
Име: [Оценка на предложената цена (ОЦ)]                                            
Тежест: [ 30  ] 
  
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [19.01.2018]                      Час: (чч:мм) [16:30] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [……]                      Час: (чч:мм) [……]180 календарни дни 
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Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [22.01.2018]    Час: 10:30 
  
Място на отваряне на офертите: [Сградата на Община Балчик] 
  
 
Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [х] Да [] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [Проект “Мрежа за интелигентно 
сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион“ по Програма INTERREG 
V-A Румъния – България 2014-2020 г., с регистрационен номер 16.5.2.011, код в eMS: ROBG 197, 
Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел 5.1. „Да се увеличи капацитетът за 
сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното 
сътрудничество” .] 
  
  
 
 
Друга информация (когато е приложимо): [……] 
  
  
  
  
 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [11.01.2018] 
 
 
Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Добрев Ангелов] 
Длъжност: [Кмет на Община Балчик] 

 


