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Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Министерство на образованието и науката

000695114

Пощенски адрес:

бул. Княз Александър Дондуков № 2А
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Яна Йотова

+359 29217641

Електронна поща:

Факс:

yyotova@mon.bg

+359 29217656

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mon.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?
AW42c4Tb1pu6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQ
DQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?
AW42c4Tb1pu6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J
/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Министертво на образованието и науката

000695114

Пощенски адрес:

бул. Княз Александър Дондуков № 2А
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Дирекция Човешки ресурси и административно +359 29217474/+359 29217775
обслужване, ет. 1, дежурен по деловодство
Електронна поща:

Факс:

yyotova@mon.bg

+359 9217612
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Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://mon.bg/bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?
AW42c4Tb1pu6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQ
DQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социолог.
изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране
на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на РСВУ
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

48810000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Трябва да се реализират следните дейности – методологическо развитие
чрез актуализация на критериите и индикаторите за оценка на висшите
училища, събиране, обработка и въвеждане на статистически данни, които
подпомагат формирането и поддържането на рейтинговата система (РСВУ);
специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата на РСВУ, нейното
поддържане и усъвършенстване; извършване на социологически изследвания,
съгласно методологията; статистическа обработка и въвеждане на данни,
събрани от различни информационни източници; годишно актуализиране на
класациите; публикуване на резултатите от РСВУ в интернет и на хартиен
носител, подготовка и реализиране на дейности по популяризация на
резултатите.
Цели се осигуряването на три годишни актуализации (за учебните 20172018 г., 2018-2019 г. 2019-2020 г.), а така също и усъвършенстване на
разработената и развивана в резултат на изпълнението на два проекта по
ОПРЧР, рейтингова система на висшите училища (http://rsvu.mon.bg).
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
1333333.33
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
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Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
48825000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
72310000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
79300000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
79330000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
79320000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
79315000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
79311000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Република България
код NUTS:¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

В реализация на дейността Изпълнителят следва да:
1. Създаде подробен план за изпълнение на всички дейности по предмета
на настоящата обществена поръчка.
2. Предложи развитие на методологията чрез актуализация на критериите и
индикаторите за сравняване на отделните професионални направления и
висши училища в рейтинговата система.
3. Извърши три броя социологически проучвания с цел актуализация на
данните в рейтинговата система
4. Извърши обработка и въвеждане на събраните от различни източници
данни в системата и актуализира цялостния наръчник за събиране на
данните, които се съдържат в рейтинговата система.
5. Предостави специфично програмно осигуряване на уеб-платформата на
рейтинговата система на висшите училища, както и на нейната поддръжка,
хостинг и въвеждане на нови функционалности.
6. Публикува три актуализации на рейтинговата системата на висшите
училища с динамично представяне на данните в уеб-платформата, както и с
отпечатването на стандартизираните класации на хартиен носител на
български и английски език.
7. Популяризира резултатите от рейтинговата система сред
заинтересованите страни и целевите групи.
8. Разработи анализ относно възможните варианти за развитие и
поддържане на рейтинговата система.
9. Предаде на Възложителя цялата кореспонденция и документация във
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връзка с изпълнението на процедурата, както и да обезпечи миграцията на
системата, включително като предостави РСВУ върху инфраструктура
(сървър) на Възложителя, съдейства за привеждането й в напълно
функционално състояние, разработи наръчници за различните потребители
на системата: администратори на системата и администратори от МОН,
както и да проведе необходимите обучения за целта.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Оценка на предложената концепция за изпълнение на

60

поръчката
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

40
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1333333.33
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: 15.04.2021 дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Проект BG05M20P001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената
рейтингова система на висшите училища“ – Фаза 1, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма изискване участниците да са вписани в професионални
или търговски регистри.
Поради липса на място в другите полета на обявлението, тук се посочват
обстоятелствата, при които участниците се отстраняват от процедурата.
От процедурата се отстраняват следните участници:
1. Участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата
по чл. 54 от ЗОП;
2. Участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата
по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
3. Участници, които не отговарят на поставените критерии за подбор или
не изпълнят друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка
или в документацията;
4. Участници, представили оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,
които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
5. Участници, които не са представили в срок обосновката по чл. 72, ал.
1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от
ЗОП;
6. Участници, които са свързани лица.
7. Участници, които нямат право да участват в обществени поръчки на
основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици, освен когато не са налице условията
по чл. 4 от закона.
8. Участници, които след покана от Възложителя и в определения в нея
срок не удължат срока на валидност на офертата си.
9. Участници, които са предложили цена за изпълнение на поръчката, повисока от определената от Възложителя прогнозна стойност.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща
в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти за последните
три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си.
Участникът следва да предостави съответната информация в Част ІV,
раздел Б от ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Всеки участник в процедурата трябва общо за последните три
приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост
от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, да е
реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в
минимален размер от 1 300 000 /един милион и триста хиляди/ лева без
ДДС.
Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се има предвид
оборот от проучвания на общественото мнение, анализи и изследвания на
количествени и качествени данни от проучвания, независимо от областта
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на извършването им и разработване и поддържане на софтуерни продукти.
За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния
курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на
офертата.
Документи за доказване:
1. Заверени от регистриран одитор (в случай че финансовият отчет на
участника подлежи на независим финансов одит), счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите за всяка от последните три години (2015
г., 2016 г. и 2017 г.), когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която участникът е установен и в
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал
дейността си. Участниците – физически лица, представят подписана от
участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за
всяка от трите години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.);
Забележка: В случай че участникът е посочил единен идентификационен код
и годишните му финансови отчети са обявени в търговския регистър,
документите по т. 1 могат да не се представят. Когато по обективни
причини участникът не може да представи исканите от възложителя
документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние
с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Като частен случай на уредената в предходното изречение хипотеза, ако
съгласно законодателството на държавата, в която участникът, определен
за изпълнител, е установен, крайният срок за изготвяне на документите,
посочени в т. 1. не е изтекъл към момента на сключване на договора, той
може да представи друг документ, съдържащ обобщената информация за 2017
г., която обичайно се включва в баланса и отчета, например прогнозни
счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2017 г., или
справка със съответното съдържание.
2. справка за оборота си в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017
г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е
започнал дейността си.
Документите се представят от участника, определен за изпълнител.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците в процедурата трябва да притежават опит в реализацията
на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;
2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица,
включени или не в структурата му;
3. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
Участникът следва да предостави информация относно съответствието си с
поставените от възложителя изисквания към техническите и
професионалните способности на участниците в процедурата, попълвайки
Част ІV, Раздел В от ЕЕДОП.
Съответствието с изискванията се удостоверява от страна на определения
за изпълнител преди сключването на договор, с представянето на следните
документи:
1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – за
изискването по т. 1.
2. Списък на лицата, включени в анкетьорската мрежа на участника – за
изискването по т. 2.
3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е
посочена професионална компетентност на лицата и е придружен с
декларации за ангажираност (в съответствие с Образец № 7 към
документацията), подписани от всеки от експертите, ангажирани от
участника за заемане на експертните позиции – за изискването по т. 3.
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Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участниците трябва да притежават опит в реализацията на дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като през
последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, трябва да
са изпълнили успешно минимум следното:
- най-малко 1 услуга, свързана с разработване, внедряване и поддържане
на уеб-базирана информационна система с не по-малко от 15 000
потребители месечно. За да отговори на изискванията е достатъчно
системата да е обслужвала безпроблемно 15 000 потребители в рамките на
поне един 30-дневен период от създаването си до момента, без да е нужно
броят на потребителите всеки месец да е над посочената бройка;
- най-малко 1 услуга, свързана със социологическо изследване сред общо
минимум 25 000 респонденти.
2. Участниците трябва да разполагат с анкетьорска мрежа, достатъчна за
извършване на проучвания от необходимия мащаб – минимум 50 човека.
3. Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, пряко
ангажирани с изпълнението на поръчката, които да отговарят на следните
изисквания:
3.1 В областта на управлението на процеси – ръководител на екипа, който
е отговорен за цялостното изпълнение на възложените дейности и задачи и
основно лице за контакт с Възложителя. Ръководителят организира,
координира и управлява работата на Изпълнителя и екипа от експерти и
носи отговорност за работата, необходима за изпълнение на задълженията
по настоящата обществена поръчка.
Изисквания:
- висше образование (ВО), образователно-квалификационна степен (ОКС)
„магистър”, в областта на хуманитарните или техническите или
социалните, стопански и правни науки, или еквивалентна ОКС в чужбина;
- минимум 5 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, както и опит в сферата на
управление на организация и/или проект;
3.2. В областта по разработване на методологии – 1 експерт.
Предложеният експерт следва да е широкопрофилен специалист, на който ще
се разчита при извършването на анализи на образователни политики и на
международния опит за осигуряване на качество и на рейтинги на висшето
образование. Той трябва да има водеща роля в дейностите, засягащи
модификацията на методологията, тестовете за валидност на данните и
определянето на класациите.
Изисквания:
- ВО в областта на хуманитарните или техническите, или социалните,
стопански и правни науки, или еквив. ОКС в чужбина;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, в областта на изследванията
и/или анализите на образователни политики и/или на пазара на труда;
и/или
- участие в минимум 3 проекта/договора и извършване на дейност в тях в
областта на изследванията и/или анализите на образователни политики
и/или на пазара на труда.
3.3. В областта на социологията – 1 експерт.
Изисквания:
- ВО в областта на социалните, стопански и правни науки или на
хуманитарните науки, или еквив. ОКС в чужбина;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, свързан с проучвания на
общественото мнение, анализи и изследвания на количествени и качествени
данни от проучвания и участие в минимум 3 реализирани проекта/договора
в областта на социологията.
3.4 В областта на обработката на качествени и количествени данни – 2
експерти.
Изисквания:
- ВО в областта на хуманитарните или природните, или социалните,
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стопански и правни науки, или математика и информатика, или еквив. ОКС
в чужбина;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, свързан с провеждане на
количествени представителни изследвания и обработка на данни и участие
в минимум 3 проекта/договора в областта на обработката на качествени и
количествени данни.
3.5 В областта на софтуерния анализ – 1 експерт.
Изисквания:
- ВО в областта на природните науки, математика и информатика, или
техническите науки, или еквив. ОКС в чужбина;
...продължава в поле VI.3 ....
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
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на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05.04.2018 дд/мм/гггг
Местно време: 17:30
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.04.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 2А
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

...продължава от поле III.1.3.....
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, в сферата на
информационните технологии, свързан със софтуерния анализ, анализа и
спецификацията на изискванията;
- участие в минимум 3 проекта/договора в областта на информационните
технологии, свързани с изграждането на уеб-базирани информационни
системи, включващи софтуерен анализ и анализ и спецификация на
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изискванията.
3.6 В областта на софтуерната разработка – 1 водещ софтуерен
специалист.
Изисквания:
- ВО в областта на природните науки, математика и информатика, или
техническите науки, или еквив. ОКС в чужбина;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, в сферата на проектирането,
и/или изграждането, и/или внедряването на уеб-базирани информационни
системи;
- опит като технически ръководител при реализирането на минимум 3
проекта/договора в областта на информационните технологии, свързани с
проектиране, и/или изграждане, и/или внедряване на уеб-базирани
информационни системи.
3.7. В областта на софтуерната разработка – 1 софтуерен специалист.
Изисквания:
- ВО в областта на природните науки, математика и информатика, или
техническите науки, или еквив. ОКС в чужбина;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, в сферата на проектирането,
и/или изграждането, и/или внедряването на уеб-базирани информационни
системи;
- участие в минимум 3 проекта/договора в областта на информационните
технологии, свързани с проектиране, и/или изграждане, и/или внедряване
на уеб-базирани информационни системи.
3.8. В областта на осигуряване на технологичното качество – 1 експерт.
Изисквания:
- ВО в областта на природните науки, математика и информатика, или
техническите науки, или еквив. ОКС в чужбина;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, в областта на
информационните технологии, свързан с планиране и проверка на
качеството на софтуерни решения;
- участие в минимум 3 проекта/договора в областта на информационните
технологии, включващи планиране и проверка на качеството на уеббазирани информационни системи.
3.9. В областта на системната интеграция и администрация – 1 експерт.
Изисквания:
- висше образование;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, в областта на
информационните технологии и минимум 3 години специфичен опит, считано
до датата на подаване на офертата за участие в обществената поръчка, в
областта на системната администрация и системната интеграция на
комуникационни и компютърни системи, и/или системна инфраструктура и
сигурност;
- сертифициран по LPIC-II (Linux Professional Institute Certified Level
2) или еквивалентен;
- участие в най-малко 3 проекта/договора за разработка, и/или
интеграция, и/или внедряване и/или поддръжка на информационни системи.
3.10. В областта на уеб и графичния дизайн – 1 експерт.
Изисквания:
- ВО в областта на изкуствата, техническите науки или еквив. ОКС в
чужбина;
- минимум 3 години проф. опит, считано до датата на подаване на
офертата за участие в обществената поръчка, в областта на уеб-дизайна,
и/или дизайна на информационни материали и предпечатната подготовка,
и/или участие като дизайнер в минимум 3 проекта/договора в областта на
уеб- и графичния дизайн.
3.11 Експертите, предложени по т. 3.1-3.10 може да отговарят на
изискванията за повече от една позиция.
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4. Eкспертите, предложени от участника за заемане на позициите, описани
в т. 3.1. – 3.10., не трябва да са ректори, членове на академични
съвети или ръководители на основни звена по смисъла на чл. 25, ал. 2 от
Закона за висшето образование в български висши училища, обект на
оценяване в РСВУ.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на
срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 01.03.2018 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
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критерий за възлагане, тежестта не се използва
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