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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00168
Поделение: ________
Изходящ номер: 04-23-17 от дата 30/04/2015
Коментар на възложителя:
„Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект 
„Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни 
услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане 
на 4-то ниво на развитие“ по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация
Адрес
ул.Дякон Игнатий №9
Град Пощенски код Страна
София 1000 България
Място/места за контакт Телефон
ул. Дякон Игнатий №9 02 9371047
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Минчо Господинов Цветков
E-mail Факс
caa@caa.bg 02 9805337
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.caa.bg/page.php?category=72
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.caa.bg/page.php?category=72

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
 „Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект 
„Повишаване на качеството на предоставяните онлайн електронни 
услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане 
на 4-то ниво на развитие“ по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014 г.

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30236000
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Доп. предмети 48820000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
2 броя сървъри;
1 брой дисков масив;
2 броя комутатори;
1 брой защитна стена;
1 брой непрекъсваемо токозахранване;
2 броя софтуерни лицензи за операционна система Microsoft Windows 
Server Std 2012 R2;
1 брой лиценз за база данни MS SQL Standard Edition, даващ право за 
използване на 4 процесорни ядра
Прогнозна стойност
(в цифри): 54050.00   Валута: BGN
Място на извършване
гр. София, бул."Брюксел" № 1 код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Отстранява се от процедурата участник, който е: осъден с влязла 
в сила присъда за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, 
букви „а – д” от ЗОП, освен ако е реабилитиран; обявен в 
несъстоятелност; в производство по ликвидация или се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове;има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно
-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 
задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участници: при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са 
свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност 
в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси; за които са налице обстоятелствата по чл. 106, пар. 1,чл. 
107 и чл. 109, пар. 1, б. „а“ и „б“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 
г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 
и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; за 
които са налице обстоятелствата съгласно „Общите насоки за 
избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от 
Регламент 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, които 
попадат в обхвата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици, с изключение на лицата по чл.4 от същия 
закон; лицата, които участват в тази поръчка като подизпълнител или 
член на обединение на друг участник или е свързано лице и/или 
свързано предприятия с друг участник в процедурата или попада в 
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забраната на чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; Които не идентифицират 
физическите лица, които са действителни собственици на юридическо 
лице по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Не може да участва в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка и  Възложителят ще 
отстрани чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в 
държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата 
по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
За удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 
5 от ЗОП се представя оригинал на декларация по чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП, подписана от лицата, които представляват  участника. В 
декларацията/те се включва и информация относно публичните 
регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 
компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, 
в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация 
за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
Участниците трябва да са изпълнили най-малко една доставка с 
предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата . Под “сходна” доставка, 
следва да се разбира „доставка на технологично оборудване и/или 
софтуерни лицензии“.  За доказване на техническите възможности 
участниците следва да представят списък на доставките, изпълнени 
през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, към който е приложено удостоверение/еквивалентен документ, 
издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за  доставката. Участникът трябва да притежава система 
за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008/еквивалентен, с 
обхват: в областта на информационните технологии; .Изискването се 
доказва с представяне на копие от валиден сертификат/еквивалентен 
документ по ISO 9001:2008 или еквивалентен.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодната 
оферта”.
Показателите с тяхната относителна тежест за определяне на 
комплексната оценка за всяка оферта са:
Срок за доставка на технологичното оборудване и лицензите - Тежест- 
30%; Максимален брой точки-100 ;Символично обозначение на 
показателя- Тс
План за гаранционна поддръжка - Тежест-25%, Максимален брой точки-
100; Символично обозначение на показателя - Тг
План за управление на риска - Тежест-15%,  Максимален брой точки-
100; Символично обозначение на показателя - Тр;
Цена- Тежест- 30 %, Максимален брой точки-100; Символично 
обозначение на показателя - Тц
Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни от датата на 
подаване на офертата
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Срок за получаване на офертите
Дата: 13/05/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  
посочения интернет адрес или друго:
Подаване на оферта за участие - в срок от 7 /седем/ работни дни от 
деня, следващ деня на публикуване на настоящата публична покана в 
раздел „Профил на купувача“ на официалната интернет страница на 
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна 
администрация" (интернет адрес http://caa.gateway.bg/page.php?
category=72;)
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. 
до 17.00 ч. до крайния срок за получаването им, в Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администрация“, адрес: гр. София, 
1540, бул. Брюксел 1
  Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на  14.05.2015 
г.  в 14:00 часа в сградата на Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“ - гр. София, 1540, бул. Брюксел 1.
Срокът на доставка на технологичното оборудване и лицензите е 30 
(тридесет) календарни дни от подписването на договора.
Място на доставка– гр. София, бул. "Брюксел" № 1

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/05/2015 дд/мм/гггг
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