РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
•

Проект на решение
Решение за публикуване

Ц осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8i204-05029-0062(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап:

дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
31. Информационни и комуникационни технологии
Решение номер: о От дата: |3/12/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 05029
Поделение:
Изходящ номер: о от дата •$/12/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ
БЗ Публичен
ПСекторен
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
М и н и с т е р с т в о на е н е р г е т и к а т а
Пощенски адрес:
у л . Триадица № 8
Град:
София
Лице за контакт:
Росица Алексиева

Национален регистрационен номер:
176789460

код NUTS:
BG411

Електронна поща:
r.aleksieva@me.government.bg
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.me.government.bg

Пощенски код:
1000
Телефон:
02 9 2 6 3 3 2 9

Държава:
BG

Факс:
02 9 8 0 7 6 3 0

Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.me.government.bg/bg/competitions/abonamentna- -poddraj ka-nasoftuerni-produkti-arcgis-za -nujdite-na-ministerstvo-na-energetikata1242-c362-l.html?p=e30=
I. а) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
1X1 Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
| | Национална агенция/служба
|_| Регионален или местен орган
• Регионална или местна агенция/служба

| | Публичноправна организация

| | Европейска институция/агенция или
международна организация
• Д р у г тип:

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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• Обществени услуги
• Отбрана
• Обществен ред и сигурност
• Околна среда
• Икономически и финансови дейности
ПЗдравеопазване
1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
• Газ и топлинна енергия
• Електроенергия
•Водоснабдяване
ПТранспортни услуги

•

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

• Пощенски услуги
• Експлоатация на географска област
| | Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
^ О т к р и в а м процедура
1X1 за възлагане на обществена поръчка
| |за сключване на рамково споразумение
• з а създаване на динамична система за покупки
П конкурс за проект
• С ъ з д а в а м квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

ДаП

НеК

II. l) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
• Открита процедура
• Ограничена процедура
•Състезателна процедура с договаряне
П Състезателен диалог
• Партньорство за иновации
^Договаряне без предварително обявяване
| | Конкурс за проект
| | Публично състезание
• Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
• О т к р и т а процедура
• О г р а н и ч е н а процедура
• Д о г о в а р я н е с предварителна покана за участие
• Състезателен диалог
I | Партньорство за иновации
• Д о г о в а р я н е без предварителна покана за участие
П Конкурс за проект
П Публично състезание
• Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
• Ограничена процедура
• Д о г о в а р я н е с публикуване на обявление за поръчка
• Състезателен диалог
• Д о г о в я р я н е без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
• Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
• Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
• Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
• Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
ЕЗЧл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

3
•Чл.
•Чл.
•Чл.
•Чл.

18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
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• Ч л . 132 от ЗОП
• Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
• Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
• Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
• Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
• Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
• Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
• Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
| |Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. i и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
• Ч л . 160 от ЗОП
• Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л . 164, ал. 1, т. [•••] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV; ПОРЪЧКА
IV. 1) Наименование

„Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на
дирекции ПРКК и СЕУКС към Министерство на енергетиката".
IV.2) Обект на поръчката
| | Строителство
•Доставки
^Услуги

;

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

„Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на
дирекции ПРКК и СЕУКС към Министерство на енергетиката".
Въз основа на проведената процедура ще бъде сключен договор за
абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за срок от 36
(тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.
Абонаментната поддръжка включва:
- Обновяване на софтуерните продукти в срок до 45 /четиридесет и пет/
календарни дни след излизане на нова версия;
- Предоставяне на „пачове" за решаване на специфични проблеми в срок до
10 /десет/ календарни дни след излизане на съответния нов „пач";
- Решаване на технически проблеми по инсталиране, преинсталиране и
настройване на софтуера, включително и оказване на съдействие при
извършване на настройка и тестване на разработените приложения за
Министерството на енергетиката на база продукти ArcGIS;
- Отстраняване на проблеми възникнали при експлоатацията на софтуерните
продукти. При получена заявка за проблем - време на реакция в рамките
на 4 8 (четиридесет и осем) часа от получаване на заявката;
- Осигуряване на обучение на всички потребители посочени от Възложителя
след инсталирането на нова версия на продуктите.
Поддръжката, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се
осигури за следните софтуерни продукти:
ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License (Arclnfo Concurrent)
ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License (ArcEditor
Concurrent)
ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use (ArcView Concurrent (3+1))
ArcGIS for Desktop Basic Single Use (ArcView Single Use)
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License (ArcGis
Spatial Analyst Concurrent)
ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License ( ArcGis 3D
Analyst Concurrent)
ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use License
(ArcGis Geostatistical Analyst Concurrent)
Програма на трансформиране на координатни системи (Layer Transformer)
ArcGIS for Server Advanced Enterprise for Windows up to Four Cores
License
ArcGIS for Server Geoportal Extension Advanced Enterprise for Windows
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up to Four Cores License
ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License
Concurrent)

(ArcEditor

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да П Не [

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация

(брой)

критериите за подбор

(брой)

показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)

(брой)
(брой)
^

IV.5) 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
Идентификация на проекта:

Д а П Не[

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да Ц Не ЦЗ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е невъзможно,
предвид обстоятелството, че осъществяването на услугите, както и
доставката на софтуер, предмет на обществената поръчка, може да бъде
извършено единствено от лицето притежаващо авторски права върху
софтуерните продукти.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

158 900

Валута:

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

BGN
Д а Р НеЕЗ

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, в случаите когато
поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и
възлагането на друго лице би довело да нарушаване на изключителни
права, включително и на права на интелектуална собственост,
възложителите могат да провеждат процедура на договаряне без
предварително обявление.
Един от важните фактори за осъществяване нормалното функциониране на
дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол и дирекция „ Сигурност
на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации" към
Министерство на енергетиката е поддръжката на внедрените софтуерните
продукти ArcGIS.
Софтуерните продукти предмет на абонаментна поддръжка в настоящата
обществена поръчка са предадени и инсталирани в дирекция „Управление
при кризисни ситуации" към Министерство на икономиката, енергетиката и
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туризма (МИЕТ) на 04 . 04 . 2013
в резултат на подписано споразумение за"
сътрудничество, сключено между МИЕТ и „ЕСРИ България" ООД на 30.11.2010
г.
Министерство на икономиката и енергетиката има сключен договор №
601/15.11.2013 г., с дружеството „Есри България" ООД с предмет
„Надграждане и поддръжка на софтуерни продукти за нуждите на дирекция
„Природни ресурси и концесии", съгласно който на 06.12.2015 г. в
дирекция ПРК са предадени и инсталирани 10 броя софтуерни продукти
ArcGIS от фамилията Есри.
С Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. са приети Устройствени
правилници на Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката
и Министерство на туризма. Съгласно параграф 7, ал.1 от ПМС № 447 от
23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на МИ, на МЕ и МТ,
активите, пасивите, правата и задълженията, свързани с дейността на
преобразуваното МИЕ преминават към МИ, МЕ и МТ.
Поддръжката на софтуерните продукти ArcGIS от фамилията Есри може да
бъде извършено единствено от лицето, което притежава авторските права
върху продуктите.
В тази връзка е представено писмо на Научно-изследователския институт
за системи за околната среда, Инк., с адрес Редландс, Калифорния, САЩ,
разработчик и производител на фамилията софтуер ЕСРИ, с което
удостоверява, че „Есри България" ООД е единствен оторизиран дистрибутор
на територията на България да демонстрира, промотира, предлага на
пазара, разпространява, инсталира, поддържа и предоставя инструкции за
софтуерните продукти на ЕСРИ.
Наличието на защитени авторски права обуславя нуждата от провеждане на
процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 7 9,
ал. 1, т. 3, буква „в" от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

Възложителят обявява, че ще се възползва от нормата на чл. 65, ал.
ППЗОП и няма да приложи разпоредбата на чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП
изготвя и не изпраща покана за участие в процедурата), тъй като ще
сключи договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл.
ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП с предмет: „Абонаментна поддръжка на
софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекции ПРКК и СЕУКС към
Министерство на енергетиката" с дружество, притежаващо авторските
права, а именно: „Есри България" ООД, ЕИК 831747245, със седалище
адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Вапцаров"
№ 35, етаж
със срок за изпълнение на поръчката до 06.01.2021 г.

1 от
(не
79,

и
4,

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение №
от дата
дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
• обявлението за оповестяване откриването на процедура
I | поканата за участие
[""[документацията
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РАЗДЕЛ VII; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с
поканеното дружество след влизане в сила на настоящото решение за
откриване на процедурата. При подписване на договора, изпълнителят
следва да изпълни задължението си по чл. 65, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за обществени поръчки - да представи документи по
чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липсата на Об стоятелства по чл.
54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@ срс.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
18/12/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII. l) Трите имена: (Подпис)

Татяна чл. 2 от ЗЗЛД
Секулова

чл. 2 от ЗЗЛД

VIII. 2) Длъжност:

Главен секретар

Упълномощена със Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г.
на министъра на енергетиката
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