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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: 4 с изх. РД – 12-88 от 19.03.2018 г. 

  

 Възложител: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 1960 

Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Инна Бенева, Марияна Господинова 

Телефон: +3592 9705629; +3592 9705611 

E-mail: ckoko@mon.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 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[X] Услуги 

Предмет на поръчката: Изграждане и внедряване на уеб базирана система за обслужване 

на дейностите по провеждане на държавни зрелостни изпити и актуализиране на 

системата за обслужване на дейностите по провеждане на прием след 7. клас  

 

Кратко описание: Разработване на изцяло нова web платформа, която да осигури служебен и 

ученически online интерфейс за осигуряване на дейностите по провеждане на ДЗИ и 

усъвършенстването на web платформата „Заявления за кандидатстване“ за Държавен прием след 

7. клас, която се състои от служебен и ученически online интерфейс. 

Място на извършване: София 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 (седемдесет хиляди) лева без 

ДДС. Посочената прогнозна стойност е финансовият ресурс, осигурен от Възложителя.  

  

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

Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на ЗОП, 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), обявата и техническата спецификация, публикувана 

в профила на купувача на интернет страницата на Възложителя. 

В обществената поръчка може  да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП, 

ППЗОП, и посочените в обявата изисквания на Възложителя. 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице основанията по чл. 

54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. За доказване на посоченото обстоятелство участниците представят 

декларации по образец № 4 и образец № 4.1.  

Участник, за когото е налице основание по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, 

че: 

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал.1 т. 3 от ЗОП, включително и начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е 

влязъл в сила; 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Участникът следва да е регистриран като администратор на лични данни съгласно действащото 

законодателство на Република България.  

Участникът следва да е изпълнил поне една сходна или идентична с предмета на обществената 

поръчка разработка за последните три години считано от датата на подаване на оферта, като 

същото се доказва с референция от Възложителя. 

Участникът следва да притежават внедрена сертифицирана система за управление на качеството, 

съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008/ISO 9001-2015 или еквивалентен, с обхват в 

областта на обученията по информационни и комуникационни технологии. 

 Участникът следва да притежават внедрена сертифицирана система за управление на 

сигурността на информацията, съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013 в 

областта на информационните и комуникационни технологии или еквивалентен.  

Участникът следва да обезпечи наличието на персонал, притежаващ съответните квалификации, 

отговорен за въвеждането на системата в експлоатация. 

 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

  

Технически и професионални способности: 
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Участникът следва да е изпълнил дейност с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета на 
обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

За удостоверяване на посоченото участникът представя списък-декларация. В списъка се посочват 

стойностите, датите и получателите заедно с доказателства за извършените услуги. 
Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за услугата. Списъкът се представя по образец № 5.  

Под „сходни дейности“ се разбират дейности свързани с поддръжка на информационни 
сайтове, бази с данни. 

Под „изпълнена“ се разбира тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на 
заложения от Възложителя период, независимо от началната дата на изпълнение. 

  

 
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: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[X] Най-ниска цена  

  

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

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 26.03.2018 г.                                Час: 16:00 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 26.06.2018 г.                                Час: 16:00 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 30.03.2018 г. в 11:00 ч. 

 Място на отваряне на офертите: бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 2, стая 208 

  

 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: [……] 

  

Друга информация (когато е приложимо):  




