
д _ АГЕНЦИЯ по ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
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Б у л . "Цар Борис ПГ'" №136 
София 1618 

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: [ ] 

Възложител: Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция но околна 
среда (ИАОС, Агенцията) 
Поделение (когато е приложимо): [неприложимо] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00740 
Адрес: Република България, гр. София, пощенски код 1618, бул. „Цар Борис I I I " № 
136 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Радослав Станчев - ръководител на 
проект BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS), 
Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел „Правен" 
Телефон: 02 9406473 
E-mail: r.stanchev@eea.government.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[X] Друг адрес: http://eea.govemment.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/35 ОР 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги 
Предмет на поръчката: Предметът на поръчката е "Разработване на система за обмен, 
събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България" и е 
във връзка с изпълнението на дейност №3 по проект ВООЗ.РВР! „Подобряване на 
Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие в България (1ВВ18). Като резултат от изпълнението на обществената 
поръчка възложителят трябва да получи разработено и внедрено в експлоатация ново 
Интернет базирано приложение (модул) към информационна система към Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) - Интернет 
приложение за инвазивните чужди видове в България, което да е свързано с десктоп 
приложението на Националната база данни към ИС на НСМБР. 

mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bg
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http://eea.govemment.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-20


Кратко описание: Обхватът на услугата включва следните дейности: 
Дейност 1 - „Създаване на Информационна система за обмен, събиране на 

данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България". Изпълнението 
на дейността включва разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на новото 
приложение (модул) към ИС на НСМБР, като и създаване на функционални връзки 
между модула и съществуващата ИС на НСМБР . Срокът за изпълнение на Дейност 1, 
включена в обхвата на обществената поръчка, е до 10.04.2017 г. включително; 

Дейност 2 - Гаранционна поддръжка на Информационната система за обмен, 
събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България" -
приложение (модул) към Информационна система към Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие. Срокът за изпълнение на Дейност 2, 
включена в обхвата на обществената поръчка, е минимум 12 месеца и не повече от 24 
месеца от датата на подписване на протокол за приемане на изпълнението на Дейност 1. 

Подробна информация за изискванията на възложителя относно изпълнението на 
дейностите се съдържа в Приложение № 1-Техническа спецификация към информацията 
към тази обява. 
Авторските права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права върху 
изготвените при изпълнението на настоящата обществена поръчка продукти, разработки 
и/или резултати, както и върху програмния код, принадлежат на Възложителя. 

Място на извършване: Мястото на изпълнение на обществената поръчка е Република 
България, гр. София, бул. „Цар Борис 1П" № 136. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Прогнозната стойност на 
поръчката е 69 990,00 лв. (шестдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева) 
без включен ДДС. Обявената прогнозна стойност на поръчката е максимална пределна 
стойност, с която з^астниците трябва да се съобразят при изготвянето на офертите си. 

Обособени позиции (когато е пршожимо): [] Да [X] Не 

Номер на обособената позиция: [ неприложимо ] 

Наименование: [неприложимо] 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ неприложимо ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

4. Условия, на които трябва да отговарят участниците :Участниците трябва да отговарят 
на изискванията на ЗОП, ППЗОП и посочените в обявата изисквания (критерии за 
подбор) на възложителя. Участници могат да бъдат лица, по отношение на които не е 
приложима забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 
в Т .Ч . : 

Изисквания за личното състояние: За изпълнение на обществената поръчка оферта може 
да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва услугата 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и за което отсъстват 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 



Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания. 

Технически и професионални способности: 

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на 
поръчката за последните три години от датата на подаване на оферти като възложителят 
определя следното минимално ниво: 
Участникът следва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет 
идентичен или сходен с дейностите от предмета на настояш;ата поръчка през последните 
3 (три) години от датата на подаване на офертата. Стойността и обемът на изпълнената 
дейност нямат значение за възложителя. 

Указания по т. 1: За идентична ши сходна с дейностите, включени в обхвата на 
настоящата поръчка се приема разработено Интернет (WEB) базирано приложение, 
което: 
а) включва визуализация на пространствени данни чрез ГИС приложения и 
б) е разработено приложение чрез ГИС сървър и 
в) включва създаване и поддържане на геобази данни, съдържащи BLOB полета и 
г) е с възможности за изобразяване на Интернет базирани карти и картови услуги. 

Участникът представя в офертата си декларация за съответствие с изискванията на 
възложителя по т. 1, която съдържа информация за услугите, които според участника 
са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, 
считано от датата на подаване на офертата. Декларацията се изготвя по образец 
Приложение №6 към информацията за обществената поръчка. 
Възложителят на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП може да изисква от участниците по 
всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в декларацията по образец № 6, когато това е необходимо за 
законосъобразното извършване на избор на изпълнител. В този случай участниците 
представят доказателства за извършването на услугите, посочени в декларацията по 
образец 6 - удостоверения от получателите, съдържащи информация за стойността, вида 
и обема на услугите, и датата (периода) на извършване или посочване на вписвания в 
публичен регистър, в който се съдържат данни за изпълнението на услугата или заверена 
с подпис и печат на участника разпечатка на вписванията в публичния регистър за 
изпълнението на услугите или двустранни протоколи, подписани от участника и от 
получателя на услугата. 
Възложителят на основание чл.64, ал. 2 от ЗОП няма да приема представено 

доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от 
лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.З от 
Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. 
2. Участникът трябва да разполага с квалифициран екип с определена професионална 
компетентност за изпълнението на поръчката, като екипът следва да включва 
минимум 3 (трима) ключови експерти, както следва: 
2.1. Ключов експерт 1: експерт Софтуерен разработчик, който трябва да 
притежава: 
2.1.1. знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 
образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или по-висока, по 



специалност, в някое от следните професионални направления съгласно Класификатора 
на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 
125/24.02.2002 г. на МС: математика; информатика; компютърни науки; 
информационни системи и технологии, науки за земята или еквивалентни за лицата, 
придобили специалността си извън пределите на Република България и 
2.1.2. опит в изпълнението на минимум една завършена дейност за разработка и 
внедряване на информационна система с бази данни; 
2.2. Ключов експерт 2: експерт Софтуерен разработчик на приложения в 
Интернет среда, който трябва да притежава: 
2.2.1. знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 
образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или по-висока, по 
специалност, в някое от следните професионални направления съгласно Класификатора 
на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 
125/24.02.2002 г. на МС: математика; информатика; компютърни науки; 
информационни системи и технологии, науки за земята или еквивалентни за лицата, 
придобили специалността си извън пределите на Република България и 
2.2.2. опит като разработчик в изпълнението на минимум една завършена дейност за 
разработка на информационни системи, работещи в Интернет среда; 
2.3. Ключов експерт 3: експерт Географски информационни системи, който 
трябва да притежава: 
2.3.1. знания, полз^ени чрез образование или допълнителна квалификация: висше 
образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или по-висока, по 
специалност, в някое от следните професионални направления съгласно Класификатора 
на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 
125/24.02.2002 г. на МС: математика; информатика; компютърни науки; 
информационни системи и технологии, науки за земята или еквивалентни за лицата, 
придобили специалността си извън пределите на Република България и 
2.3.2. опит като разработчик в изпълнението на минимум една завършена дейност за 
разработка на географска информационна система, работеща в Интернет среда. 
Указания по т. 2: Лицата, придобили професионална компетентност чрез знания, 
получени чрез образование или допълнителна квалификация извън български висши 
училища следва да притежават удостоверителен документ за признаване на 
придобито висше образование по професионално направление, еквивалентно на 
изискващото се за съответния ключов персонал. 

Възложителят не допуска едно и също физическо лице да бъде предлагано като 
член на квалифицирания екип на участника за изпълнение на обществената поръчка за 
повече от една ключова експертна позиция. 

В офертата си участникът декларира съответствие с изискването по т. 2 с 
представянето на декларация за квалифициран експертен екип, изготвена по образеца 
на Приложение № 7, в която е посочена професионална компетентност на лицата: 

> професионална компетентност, придобита чрез образование и професионална 
квалификация и 
> професионална компетентност, придобита в процеса на извършване на минимум 
една завършена дейност съобразно изискванията за ключов персонал за 
съответната експертна позиция (в изпълнение на трудови, служебни или 
граждански правоотношения). 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 65, ал. 3 от ЗОП възложителят може по 
всяко време да изиска от участника да докаже, че ще разполага с ресурсите на лицата, с 
чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 
възложителя, като представи всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в декларацията по образец № 7, както и документи за поетите от 
третите лица задължения, включително представянето на декларация по образец 



Приложение №12 към информацията, когато това е необходимо за законосъобразното 
извършване на избор на изпълнител. 

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: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

1. Име: „Техническа оценка" Тежест: 60 
с под-показатели за качество: Т1 - Предложение за реализиране на функционалните 
изисквания, нефункционалните изисквания и изискванията към архитектурата и Т2 -
Гаранционна поддръжка на приложението. Тежестта на под-показателите за оценка на 
качеството е определена в методика в информацията към тази обява. 

2. Име: „Финансова оценка" Тежест: 40 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 21.02.2017 г. Час: (чч:мм) 17:30 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 10.04.2017 г. Час: (чч:мм) 24:00 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) 22.02.2017 г. Час: (чч:мм) 15.:00 
Място на отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар Борис I I I " № 136 в 
администрацията на ИАОС. 

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: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [неприложимо] 

Друга информация ; Пликът/опаковката с офертата трябва да съдържа: 



1. списък па документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
представляващия участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в 
предложението на участника. 

2. нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). 
Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от 
управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от 
изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички 
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 

3. представяне на участника по образеца на Приложение № 2; 

4. декларация по чл. 97, ал. 5 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от 

ЗОП по образеца Приложение № 3; 

5. декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ЗОП и по 

чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП по образеца Приложение № 4; 

6. д е к л а р а ц и я по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици по 

образеца Приложение № 5; 
7. декларация за съответствие с изискването на възложителя за опит на участника 

в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на 
офертата по образеца Приложение № 6; 

8. декларация за съответствие с изискването на възложителя участника да 
разполага с квалифициран екип по образеца Приложение № 7; 

9. декларация за ползване на подизпълнители по образеца Приложение № 8; 
10. декларация от подизпълнител по образеца Приложение № 9 (когато е 

приложимо); 
И.техническо предложение но образеца на Приложение № 10; 

12. ценово предложение - по образеца на Приложение № 11; 

13. документи за участник-обединение или подизпълнител (когато е приложимо). 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 14.02.2017 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Теодор Иванов Панев 
Длъжност: И. д. изпълнителен директор на ИАОС 
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