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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00042
Поделение: ________
Изходящ номер: 14-00-562 от дата 12/04/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Адрес
ул. „Дякон Игнатий” № 9
Град
Пощенски код
Страна
гр. София
1000
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
Звено Защита на класифицираната 02 9409311; 02 9409481
информация, охрана и вътрешна
сигурност
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ганчо Златинов, Никола Пирински
E-mail
Факс
mail@mtitc.government.bg
02 9885094
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mtitc.government.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=693&id=9000

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Проектиране и изграждане на две нови системи за видеонаблюдение
на административни сгради и ведомствения гараж и проектиране,
разширение и модернизиране на системата за контрол на достъп в
административните сгради на МТИТС.
Системите ще се изграждат в гр. София в комплекса от
административните сгради на министерството на ул. „Дякон
Игнатий” № 9, ул. „Дякон Игнатий” № 11, ул. „Ген. Й. В. Гурко”
№ 5 и ведомствения гараж на ул. „Цар Самуил“ № 79.
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

Осн. код
45200000

Доп. код (когато е приложимо)

71320000
32323500
42961100

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
1. Проектиране и изпълнение на нова система за видеонаблюдение
на комплекса от трите административни сгради на министерството
на ул. „Дякон Игнатий” № 9, ул. „Дякон Игнатий” № 11 и ул. „Ген.
Й. В. Гурко” № 5.
2. Проектиране и изпълнение на нова система за видеонаблюдение
за ведомствения гараж на ул. „Цар Самуил“ № 79;
3. Проектиране и изпълнение (разширение и модернизиране) на
система за контрол на достъпа за административните сгради на
министерството, при включване в проекта на действащата към
момента система и предвиденото разширение.
4. Тестване на системите – 72 часови проби, включително тест на
LAN мрежата за доказване на поставените от Възложителя минимални
изисквания.
5. Обучение на персонала.
6. Отстраняване на появили се дефекти в гаранционния срок на
системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа.
Прогнозна стойност
(в цифри): 210000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към участниците:
1.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя, при Камарата на строителите в България, като
изпълнител на строежи от първа група, минимум пета или по-висока
категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) или като изпълнител на отделни видове
строителни и монтажни работи от пета група, съответстващи на
видовете ремонтни работи, предмет на поръчката и да притежава
валиден контролен талон.
2. Участникът да има въведена Система за управление на
информационната сигурност ISO/IEC 27001:2005. Възложителят
приема и други доказателства за въведени еквивалентни мерки за
осигуряване на информационната сигурност.
3. Участникът да има въведена интегрирана система за управление
на качеството – Сертификат 9001:2008 или еквивалент с обхват
предмета на тази обществена поръчка. Възложителят приема и други
доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството.
4. Участникът следва да осигури екип от експерти (минимум един
архитект, двама инженери по част „Ел“ и отговорник за
изпълнението на системите), квалифицирани за изпълнение на
поръчката, като за част проектиране те да са с придобита пълна
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проектантска правоспособност за съответната специалност. За
целта участникът представя към офертата си списък, подписан от
него, където се посочват имената, образованието, професионалната
квалификация и професионалния опит за всеки експерт, който
е /които са/ предложен/ни да отговарят за изпълнение на
съответната дейност. Списъкът се изготвя по образеца, посочен в
Приложение № 3.
5. Валидност на офертите – 180 дни от крайния срок за
получаването им.
6. Срокове за изпълнение на поръчката:
- Срок за проектиране – до 60 календарни дни след подписване на
договора. Проектите се представят 3 екземпляра на хартиен и 1
екземпляр на електронен носител;
- Срок за отразяване на бележките от страна на Възложителя,
които са задължителни за Изпълнителя – до 15 календарни дни след
представянето им ;
- Срок за изработване на количествено–стойностна сметка по
одобрените проекти –до 7 календарни дни след одобряване на
проектите;
- Срок за изпълнение на проектите – до 90 календарни дни,
считано от датата на одобряване на проектите от Възложителя,
като в този срок се включва тестването на системите и обучението
на персонала.
7. Гаранция за изпълнение на договора – участникът определен за
Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в
размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Валидността на
гаранцията за изпълнение на договора е 30 дни след изтичане на
гаранционните срокове. Гаранцията трябва да бъде представена
преди сключване на договора като банкова гаранция в оригинал или
парична сума в български лева, внесена по сметката на
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията в БНБ, Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG
9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ:
BNBG BGSD – за суми в
български лева. Възложителят освобождава частта от гаранцията за
изпълнение в размер на 3% от стойността на договора в срок от 30
дни след подписване на приемо-предавателен протокол, в който е
отразено, че проектите са изпълнени съгласно изискванията,
проведени са 72 часовите проби, проведено е обучение на
персонала и са предадени екзекутивни чертежи при необходимост.
Частта от гаранцията за обезпечаване отстраняване на появили се
дефекти в гаранционния срок в размер на 2 % от стойността на
договора се освобождава в срок от 30 дни след изтичане на
последния гаранционен срок.
8. При сключване на договора Изпълнителят представя документите,
съгласно чл. 101е, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Показател П1 - Ценово предложение с относителната тежест на
показателя в комплексната оценка е 70% и максимален брой точки
по показателя - 70 точки.
2. Показател П2 - Техническо предложение с относителна тежест на
показателя в комплексната оценка 30% и максимален брой точки по
показателя - 30 точки.
1. Показател П1
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До оценка по показател П1 се допускат само оферти, които
съответстват на условията за изпълнение и след като е извършено
оценяване по показателя П2.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П1 = (Цmin/Цi) х 70
Където:
Цi е предложената от съответния участник обща цена в лева, без
ДДС, съгласно Ценовото му предложение.
Цmin е минималната предложена от всички участници обща цена в
лева, без ДДС, съгласно Ценовите им предложения.
2. Показател П2
До оценка по показател П2 се допускат само оферти, за които е
установено пълно съответствие с минимални изисквания към
техническите средства за изграждане на системите за
видеонаблюдение и контрол на достъп /Приложение 4.1. от
Техническото предложение/
По този показател се оценява Технологичната програма към
техническото предложение по отношение на описаната
последователност на изпълнението и отчитането на съществуващата
архитектурно - строителна среда и на специфичните характеристики
на обектите, произтичащи от предназначението им и работния
режим, в който се намират, както следва:
• С 10 точки се оценява технологична програма, в която
последователността на изпълнение е изложена формално и без
аргументация; формално са отчетени архитектурно - строителната
среда и/или специфичните характеристики за всички обекти.
• С 18 точки се оценява технологична програма, в която
последователността на изпълнение е изложена ясно, с
аргументация; ясно са отчетени архитектурно -строителната среда
и/или специфичните характеристики за всички обекти.
• С 30 точки се оценява технологична програма, в която
последователността на изпълнение е изложена ясно и подробно,
съдържа подробна аргументация; ясно са отчетени архитектурно строителната среда и специфичните характеристики за всички
обекти.
За целите на настоящата методика, използваните в този раздел
определения следва да се тълкуват, както следва:
„Формално“ е налице, когато в програмата участникът само е
посочил общо приети и известни методи/термини/технологии, които
не са пояснени по отношение приложимостта им съобразно
спецификата на настоящата поръчка чрез конкретни
доводи/примери/разяснения.
„Ясно“ е описание при което програмата включва описание,
позволяващо да се индивидуализира всеки един елемент или
необходимо действие в тяхната последователност и съгласуваност,
при което са разгледани възможните аспекти, водещи до търсения
резултат.
„Подробно“ е ясно описание на програмата, което освен, че
съдържа отделните елементи и видове дейности, не се ограничава
единствено до тяхното индивидуализиране, а са добавени мотиви,
свързани с обясняване на последователността и други фактори,
пряко свързани с повишаване на качеството на изпълнение на
поръчката.
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КРАЙНА ОЦЕНКА
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО = П1+ П2).
Максималният брой точки за комплексната оценка, която един
участник може да получи е 100.
Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на
първо място.
При изчисленията всички закръгления се правят до втория знак
след десетичната запетая.
В случай на оферти с еднакъв сбор точки, класирани на първо
място – за изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът,
представил оферта с по-ниска предлагана цена.
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/05/2016 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
I.Приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Представяне на участника – образец;
Приложение № 3 - Списък на екипа от ключови експерти, отговарящи
за изпълнение на поръчката - образец;
Приложение № 4 - Техническо предложение за изпълнение на
поръчката - образец;
Приложение № 5 – Ценово предложение – образец;
Приложение № 6 – Проект на договор.
II. Оглед на обектите:
Участниците имат право да направят оглед на сградите, обект на
поръчката, в срока на валидност на тази покана. При огледа
участниците могат да извършат измервания и снимки на тези части
от обектите, които са включени в предмета на поръчката. Огледът
се провежда в работни дни, от 10.00 до 12.00 или от 14.00 до
16.00 ч., след предварително обаждане (заявка) по телефон. Лица
за контакт: Ганчо Златинов и Никола Пирински, телефони: 02 9409
311 и 02 9409 481.
До оглед се допускат представители на участника, които
представят следните документи: документ за самоличност и изрично
пълномощно за извършване на оглед от представляващия
дружеството/обединението/физическото лице – в случай на
упълномощаване.
III. Съдържание на офертата:
Офертата се изготвя на български език, подписана саморъчно от
лицето, представляващо участника и подпечатана с печат на
фирмата. Офертата трябва да съдържа:
1. Представяне на участника – по образец, съгласно Приложение №
2;
2. Списък на екипа от ключови експерти, отговарящи за изпълнение
на поръчката - Приложение № 3
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката –
Приложение № 4, включващо Приложение 4.1. – Таблица за доказване
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на съответствието и Приложение 4.2. – Технологична програма за
изпълнение на поръчката;
4. Ценово предложение – Приложение № 5;
5. Заверено копие от сертификата за въведена система за
управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2005, или
еквивалент.
6. Заверено копие от сертификата за въведена интегрирана система
за управление на качеството – Сертификат 9001:2008 или
еквивалент с обхват предмета на тази обществена поръчка.
IV. Предаване на офертите.
Офертите да се предават в затворен запечатан плик в отдел
„Деловодство” на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, София, ул. „Дякон Игнатий” № 11 всеки
работен от 9:00 до 17:30 часа в срок до крайната дата за
получаване на офертите.
Върху затворения плик с офертата да бъде надписано името на
участника и координати за обратна връзка, както и предметът на
настоящата публичната покана за възлагане на обществена поръчка.
V. Условия на отваряне на офертите:
Офертите ще бъдат отворени на публично заседание от комисията за
разглеждане и оценка на офертите на 19.05. 2016 г. от 14.00 часа
в сградата на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9-11.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/05/2016 дд/мм/гггг
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