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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: 5 с изх. РД – 12-91 от 20.03.2018 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: Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване 

на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за нуждите на 

държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г. 

Кратко описание: Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на лиценз за ползване на 

софтуерно решение, която предоставя реална среда за апробация и подготовка на оценители, 

арбитри и наблюдатели, по-нататък наричани за краткост „проверители“ при провеждане на 

държавни зрелостни изпити за учебна година 2017:2018 г. 

Място на извършване: София 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева 

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

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

 Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
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 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 техническото задание, публикувано 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 притежава внедрена сертифицирана система за управление на качеството, 

съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен; да съдържа в обхвата си: 

„Дигитализация и обработка на книги, изпитни и тестови форми”; 

Участникът следва да притежава внедрена сертифицирана система за управление на сигурността 

на информацията, съгласно изискванията на стандарт ISO 27001:2013 или еквивалентен; да 

съдържа в обхвата си:  „Дигитализация и обработка на книги, изпитни и тестови форми”; 

Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 /три/ услуги, с предмет и  обем, идентични  или 

сходни с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, придружен с удостоверения  за добро изпълнение. 

 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

  

Технически и професионални способности: 

Участникът следва да е изпълнил дейности 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. 

  

 



l1ncJ>0pMaUHSI OTHOCHO 3ana3eHH nopb'IKH (Ko2amo e npWIOJICUMO): 

[] nopbLfKam e 3anaJeHa 3a cneu,1-1aJ111311pam1 npe.unp11HT1U1 11n11 Koonepau1111 Ha xopa c 

yspe)l{,llaHHH 11n11 3a n11ua, 411HO OCHOBHa uen e COL(l1aJIHOTO l1HTerp11paHe Ha xopa c 

yspe)l{naHHH 11n11 Ha xopa B HepasHOCTOHHO nono)l{eH11e 

[] v13nbnHeH11eTo Ha nopb4KaTa e orpaH114eHo s paMK11Te Ha nporpaM11 3a Cb3nasaHe Ha 

3all.ll1TeHH pa60THl1 MeCTa 

Kp11Tepuii 3a B'h3JiaraHe: 

[X] OnrnMaJIHO CbOTHoweH11e Ka4ecrno/ueHa Bb3 ocHosa Ha: 

[X] Ll,eHa 11 Ka4eCTBeHl1 nOKaJaTem-1 

[] PaJxo.u11 11 Ka4eCTseH11 noKaJaTenu 

[] H11so Ha pa3xo.u11Te 

[] Hai1-H11cKa ueHa 

noKa3aTeJin 3a oueHKa: (MORR, noemopeme, KOJ1Komo nbmu e Heo6xooUMo) 

MMe: [Ll,eHa] TemeCT: [ 40 T.] 
[CpoK 3a np11Be)l{,llaHe s eKcnnoaTau11H Ha n11ueH3a Ha /s .UHW] TemecT: [ 60 T. ] 

CpoK 3a noJiy<JaBaHe Ha o«J>epTnTe: 

LI.am: 27.03.2018 r. 4ac: 16:00 4. 

CpoK Ha saJIH.UHOCT Ha o«J>epTnTe: 

LI.am: 27.06.2018 r. 4ac: 16:00 4. 

)I.am H '-13C Ha OTBapstHe Ha o«J>epTHTe: 

LI.am: 02.04.2018 r. s 13 :00 4. 

MstcTo Ha OTBapstHe Ha o«J>epTnTe: 6yn. ,,Uap11rpancKo woce" N~ 125, 6n. 5, eT. 2, CTM 208 

MH«J>opMaUHst OTHOCHO cpe))CTBa OT EsponeiicKHst C'hl03: 
06ll.lecrneHam nopb4Ka e BbB spb3Ka c npoeKT 11/ 11n11 nporpaMa, qrnHaHc11paH/a CbC cpe.uCTsa OT 

esponei1cK11Te Q>oH.uose 11 nporpaM11: [] LI.a [X] He 

l1.ueHrnQ>11Kau11H Ha npoeKTa, KoraTO e np11no)l{11Mo: [ .. . ... ] 

)J.pyra HH«J>opMaUHSI (Kozamo e npUJIOJICUMO): 
Bcs1Ka o<j>eprn Tpst6sa .ua C'h/l'hpma: 
1. npencmB.S!He Ha y4acrn11Ka- nonbnHeHO CbrnaCHO o6paJeu N~ I; 
2. TexHH4eCKO npe.uno)l{eH11e- nonbnHeHo CbrnacHo o6paJeu N~ 2; 
3. Ll,eHoso npe.uno)l{eH11e - nonbnHeHo CbrnacHo o6paJeu N~ 3; 
4. Kon11e OT e,n11HeH l1)1,eHTl1QJl1Kau110HeH KO,U /EHK/ CbrJJaCHO 4n. 23 OT 3aKOHa 3a TbprOBCKHH 

perncThp, KoraTo y4acTHHKbT e 1-0p11,n114ecKo n11ue 11n11 e.uHon114eH Thproseu. KoraTo y4acTHl1KbT s 
npoue.uypaTa e 4Y)l{.lleCTpaHHO 1-0p11.lll14eCKO n11ue ce npe.ucTaBH CbOTBeTeH eKBl1BaJieHTeH ,UOKyMeHT, 

cbo6pa3HO Hau110HaJIHOTO MY 3aKOHO.UaTencTBO, 113.uaneH OT cb.ue6eH 11n11 anM11H11CTpaT11BeH opraH 

s .llbp)l{asam., s KOHTO e yCTaHoseH . .UoKyMeHTbT cne.usa .ua e npe.ucTaseH s oQ>11u11aneH npeso.u . 

.UoKyMeHTMTe cne.usa .ua 6b.llaT 113.ua.ueH11 He no-paHo OT Tp11 Meceua npe.u11 .uaTaTa Ha 
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npeJJ.crnssrneTo 11M; KoraTo y11acTHl1KbT B npoueJJ.ypaTa e 06eJJ.11HeH11e, KOeTo He e 10p11n11YecKo 

;rnue, cnensa na ce npe.JJ.CTaB11 .JJ.OKyMeHT/cnopa.3yMeH11e 3a y11pe.JJ..s1BaHe Ha 06en 11HeH11eTo 3asepeHo 

Kon11e c ,,BllpHo c op11r11Hana". YYaCTHHUHTe B 06e.JJ.11HeH11eTo TpS16sa .JJ.a onpenenllT enHo n11ue, 

KoeTo )I.a npeJJ.CTaBnllBa 06e)l.11HeH11eTo 3a uen 11Te Ha nopb11KaTa. 

5. LJ:eKnapau11S1 3a np11eMaHe Knay311Te Ha npoeKTa Ha norosop - nonbnHeHa cwnactto o6pa.3eu N! 
6; 
6. LJ:oKa.3aTencTBa 3a TeXHH'leCKMTe Bb3MO)!(HOCTl1 11/ 11n11 KBM11Qll1Kal..\11ll Ha yYaCTHHKa CbrJJaCHO 

nocoYeHOTO BT. 2.2. B LJ:oKyMeHTal..\11llTa. 

Bb3flO)!(HTenllT npe.JJ.OCTaBll nbneH ny6n1111eH .JJ.OCTbn no eneKTpoHeH nbT no 06S1BaTa, Tex tt11 YeCKOTO 

3a,n.aH11e 11 yKa.3aH11S1Ta 3a y11acT11e KaTo rn ny6n11Kysa B npo<fl11na Ha Kyny sa11a, KOHTO e Ha a.JJ.pec: 

http://www.copuo.bg/page.php ?c=27. 

)1,aTa Ha H3CTOSILU3Ta 06S1Ba 

LJ:arn: 20.03.2018 r. 

BbJJIO)KHTeJI 

TpuTC HMeHa: He.JJ.a OcKap Kp11craH0Ba 

)1,JibiKHOCT: n11peKTOp 
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