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Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05029

Поделение: ________

Изходящ номер: Е-12-00-112 от дата 07/04/2016

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Министерство на енергетиката

Адрес
гр. София, ул. Триадица № 8

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

За контакти Телефон
02 9263173

Лице за контакти
Завен Жамгочиян, старши юрисконсулт, отдел ПОФСД, Кирил Василев, 

началник на отдел Информационно и комуникационно обслужване, 

тел. 02 9263285, e-mail: it@me.government.bg

Електронна поща Факс
z.jamgochian@me.government.bg 02 9807630

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
www.me.government.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
https://me.government.bg/bg/competitions/dostavka-na-sarvari-

diskovi-masivi-neprekasvaemo-tokozahranvashto-ustroistvo-softuer

-i-mrejovo-obor-1043-c341-1.html?p=e30=

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)
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Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

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

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Доставка на сървъри, дискови масиви, непрекъсваемо 

токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за 

нуждите на Министерството на енергетиката” в 4 (четири) 

обособени позиции:

Обособена позиция 1 - „Доставка на сървъри, дискови масиви и 

непрекъсваемо токозахранващо устройство“

Обособена позиция 2 - „Доставка на мрежово оборудване“ 

Обособена позиция 3 - „Доставка на допълнителни лицензи и 

поддръжка на съществуващата система за резервиране и архивиране 

на данни, сървъри и информационни системи“

Обособена позиция 4 - „Доставка на софтуер за разширение на 

съществуващата виртуална сървърна среда“

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

град София

код NUTS: код NUTS: BG411 код NUTS:
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ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предмет на настоящата поръчка e доставка на сървъри, дискови 

масиви, непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и 

мрежово оборудване за нуждите на Министерството на енергетиката 

в 4 (четири) обособени позиции:

Обособена позиция 1 - "Доставка на сървъри, дискови масиви и 

непрекъсваемо токозахранващо устройство", което включва 

доставка, инсталиране и конфигуриране на:

•Два броя физически сървъри с един споделен дисков масив за 

разширение и обновление на виртуалната сървърна среда на 

Министерството на енергетиката;

•Дисков масив (NAS) за резервиране и архивиране на информация;

•Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) - за осигуряване 

на захранване на горепосоченото оборудване с електрически ток в 

случай на неизправност в електрическата мрежа.

Обособена позиция 2 - "Доставка на мрежово оборудване", което 

включва:

•1 бр. 10 Gb комутатор с възможност за управление, поддържащ 

Layer 3 протокол;

•4 бр. комутатори с възможност за управление, поддържащи Layer 2 

протокол;

•1 бр. комутатор с възможност за управление, поддържащ Layer 3 

протокол;

•8 бр. асемблирани интерфейсни кабели за свързване на две 

устройства, SFP базирани

Обособена позиция 3 - "Доставка на допълнителни лицензи и 

поддръжка на съществуващата система за резервиране и архивиране 

на данни, сървъри и информационни системи", което включва 

доставка на допълнителни лицензи и софтуерното им съпровождане и 
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поддръжка (maintenance) на съществуващата в МЕ система за 

резервиране и архивиране на данни, сървъри и информационни 

системи, изградена на базата на Catalogic DPX:

•Catalogic DPX Block Level Protection – 4 TB;

•Catalogic DPX File Level Protection – 1 TB;

•Софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) за 4 TB 

Catalogic DPX Block Level Protection и 1 TB Catalogic DPX File 

Level Protection за две години.

Обособена позиция 4 - "Доставка на софтуер за разширение на 

съществуващата виртуална сървърна среда", което включва 

доставката на следните лицензи (с включена тригодишна поддръжка 

- 3 Year Support & Subscription, Basic) за разширение и на 

съществуващата виртуална сървърна среда, изградена на базата на 

VMware продукти:

•VMware vSphere Standard – 7 (седем) бр.

•VMware vCenter Server Standard – 1 (един) бр.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48820000

Доп. предмети 32420000

48218000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 240000   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  30  (от сключване на договора)
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или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Участниците в процедурата представят гаранция за участие в 

процедурата, а определеният за изпълнител участник по 

съответната обособена позиция, представя гаранция за изпълнение 

на договора при подписването му. 

1.1. Размерът на гаранцията за участие в процедурата за избор на 

изпълнител е в размер на 1% от стойността по съответната 

обособена позиция, а именно:

•Гаранцията за участие за обособена позиция 1 е в размер на 1300 

(хиляда и триста) лева без ДДС.

•Гаранцията за участие за обособена позиция 2 е в размер на 400 

(четиристотин) лева без ДДС.

•Гаранцията за участие за обособена позиция 3 е в размер на 400 

(четиристотин) лева без ДДС.

•Гаранцията за участие за обособена позиция 4 е в размер на 300 

(триста) лева без ДДС.

Общата стойност на гаранцията за участие по всички обособени 

позиции е 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

1.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет 

на сто) от стойността на договора за съответната обособена 

позиция, като за обезпечаване изпълнението на договора по 

обособена позиция № 1 и № 2, два процента (2%) от стойността на 

договора е предназначена за обезпечаване на гаранционното 

поддържане.

2. Видът на гаранцията – парична сума, платима в касата или по 

банковата сметка на Възложителя или банкова гаранция, се 

определя от участника. 

2.1. В случай, че участникът/изпълнителят избере да внесе 

гаранцията за участие/гаранция за изпълнение под формата на 

паричен депозит, той се превежда в касата на възложителя или по 

банковата сметка на Министерството на енергетиката в БНБ – ЦУ, 

IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC кода на БНБ за плащания в 

лева е BNBGBGSD 

2.2. В случай, че участникът/изпълнителят избере да внесе 

гаранция за участие/гаранция за изпълнение под формата на 

банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена по примерния 

образец на Възложителя (Приложение № 15 и 16) 

2.2.1. Гаранцията за участие в обществената поръчка за всяка 

обособена позиция, следва да бъде със срок на валидност минимум 

150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

2.2.2. Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена 

позиция, е със срок на валидност:

- за ОП № 1 - минимум 30 (тридесет) календарни дни, след 

изтичане на всички гаранционни срокове по договора;

- за ОП № 2 - минимум 30 (тридесет) календарни дни, след 

изтичане на всички гаранционни срокове по договора;

- за ОП № 3 - минимум 30 (тридесет) календарни дни, след 
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изтичане на срока на действие на договора;

- за ОП № 4 - минимум 30 (тридесет) календарни дни, след 

изтичане на срока на действие на договора;

3. Гаранцията за участие в процедурата се усвоява от 

Възложителя, когато участникът:

3.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на 

офертите;

3.2. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни 

задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят има право до решаване на спора да задържи 

гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва 

решението, с което се обявяват резултатите от решението за 

определяне на изпълнител.

4. Гаранциите за участие  се освобождават, както следва:

4.1. на отстранените участници в срок пет работни дни след 

изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за 

определяне на изпълнител;

4.2. на класираните на първо и второ място участници – след 

сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите 

класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на 

срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

При прекратяване на процедурата, гаранциите на всичките 

участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на 

срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Гаранцията за изпълнение се задържа/освобождава при условията 

и сроковете, посочени в договора за възлагане на обществената 

поръчка за съответната ОП. 

6.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

Плащането по договора за всяка една обособена позиция се 

извършва след приемане без забележки на изпълнението от страна 

на Възложителя, удостоверено с подписани, съгласно проектите на 

договори протоколи, и след представяне на фактура-оригинал от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след получаването 

на документите в дирекция ФУСИКО в МЕ.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 

изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 240 

000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева) без ДДС, както 

следва:

4.1. за обособена позиция 1 – 130 000 лв. (сто и тридесет хиляди 

лева) без ДДС

4.2. за обособена позиция 2 - 40 000 лв. (четиридесет хиляди 

лева) без ДДС 

4.3. за обособена позиция 3 - 40 000 лв. (четиридесет хиляди 

лева) без ДДС 

4.4. за обособена позиция 4 - 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) 

без ДДС 

Финансирането се осигурява от бюджета на Министерството на 

енергетиката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):
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Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо 

лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение 

на физически и/или юридически лица.

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата открита процедура, следва да бъдат обективирани в 

писмен вид.

Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя 

по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска 

служба или по електронен път при условията и по реда на Закона 

за електронния документ и електронния подпис или комбинация от 

тези средства, като същите следва да бъдат адресирани до лицата 

за контакт, посочени в обявлението за обществена поръчка.

Обменът и съхранението на информацията при провеждане на 

откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще се 

извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 

поверителността на офертите на участниците.

Решението на възложителя, за който той е длъжен да уведоми 

участниците съгласно нормите на ЗОП и протокола, който се 

прилага към него, се публикуват в профила на купувача и в същия 

ден решението се изпраща и на участниците. Същите ще се връчват 

лично срещу подпис, ще се изпращат по факс, с препоръчано писмо 

с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда 

на Закона за електронния документ и електронния подпис – по 

избран от Възложителя способ.

За получено писмо или уведомление по време на откритата 

процедура ще се счита това, което е достигнало до адресата на 

посочените от него данни в представената оферта. Когато 

участникът е сменил своите данни от документа „Представяне на 

участника” и не е информирал своевременно за това възложителя, 

или не желае да приеме писмото или уведомлението, същото се 

счита за получено след като е достигнало до адреса, факса или 

електронната поща, известен на възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата – по обр. на В-я

1.2. Представяне на участника чрез посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата по обр. на В-

я);

1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- по обр. на В-я

1.4. Зав. копие на договора за обединение, а когато в дог. не е 

посочено лицето, което представлява у-ците в обединението - и 

док., подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият (в случай, че у-кът е обединение)

1.5. Документ за внесена гаранция за участие 

1.6. За доказване на технически възможности и/или квалификация: 
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1.6.1. Списък на доставките, които са еднакви/сходни с предмета 

на обособената позиция, изпълнени от участника през последните 3 

години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършените доставки по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП - по обр. 

на В-я  (за ОП1 и ОП2)

1.6.2.Зав. от у-ка копие на Декл. на производителя, че 

предложеното оборудване е в съответствие с Европейски и 

международни стандарти за радиочестотни смущения, 

електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум (за ОП1 

и ОП2)

1.6.3. Списък на експертите предложени от участника-обр. на В-я 

(за ОП1).

1.6.4. Декл. по чл. 51а от ЗОП по обр. на В-я (за ОП1); 

1.6.5. Зав. от у-ка копие/оригинал на оторизационно писмо/друг 

документ, издаден/о от производителя на предложеното 

оборудване/от негов упълн. представител, удостов. пр.  за 

представителство и търговия на територията на цялата стр. (за 

ОП1, ОП2 и ОП3). 

1.6.6. Зав. от у-ка копие на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 

на участника за внедрена система за управление на 

качеството/еквивалент , изд. от независимо лице, акред. по 

съотв. серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг нац. 

орган за акредитация, който е страна по Многостр. споразум. за 

взаимно признаване на ЕО за акред. за съотв. област/да отг. на 

изискв. за призн., съгл. чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС (за ОП1, ОП2 и 

ОП3).

1.6.7. Зав. от у-ка  копие на валиден сертификат ISO 27001:2005 

на участника за внедрена с-ма за у-ние на информац. 

сигурност/екв., изд. от независимо лице, акред. по съотв. серия 

европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг нац. орган за 

акредитация, който е стр. по Многостр. споразум. за взаимно 

признаване на ЕО за акред. за съотв. област/да отговаря на 

изискв. за призн., съгл. чл. 5а, ал. 2 от ЗНАООС (за ОП1, ОП2 и 

ОП3 ).

1.6.8. Зав. от у-ка копие на  сертификат ISO 20000-1 на 

участника за внедрена с-ма за у-ние на IT услуги/екв., изд. от 

независимо лице, акред. по съотв. серия европейски стандарти от 

ИА "БСА" или от друг нац. орган за акредитация, който е стр. по 

Многостр. споразум. за взаимно признаване на ЕО за акред. за 

съотв. област/да отг. на изискв. за призн., съгл. чл. 5а, ал. 2 

от ЗНАООС (за ОП1)

1.6.9.Зав. от у-ка копие на Оторизационно писмо/др. документ 

изд. от производителя на предлаг. оборудване/от негов упълн. 

предст., доказващ възможността на у-ка да обезпечи надлежно 

гаранц. сервизно обслужв. на предлаганото оборудв. (за ОП 1 и ОП 

2). 

1.7. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП- по обр. на В-я

1.8. Декл. за приемане на условията в проекта на дог. -по обр.на 

В-я

1.9. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП-по обр. на В-я

1.10.Декл. за съгласие за у-ие като подизп.-по обр.на В-я

1.11. Пълном. на лицето, подписващо офертата-ориг/нотар. зав. 

копие 

1.12. Декл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС-по обр.на 

В-я
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1.13.Декл. по чл. 6, ал. 2 ЗМИП-по обр.на В-я

1.14. Др. док.,които у-кът счита, че са от особена важност

1.15.Предложение за изпълнение на поръчката за ОП... - по обр на 

В-я

1.16. Декл. по чл. 33,ал.4-по обр. на В-я

1.17. Предлагана цена за ОП.... - по обр. на В-я

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

Възложителят не поставя 

минимални изисквания за 

икономическото и финансово 

състояние на участниците.

Не се поставя изискване за 

предоставяне на документи, 

удостоверяващи това състояние.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

1. Списък на доставките, които 

са еднакви или сходни с 

предмета на обособената 

позиция, изпълнени от участника 

през последните три години, 

считано от датата на подаване 

на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и 

получателите, заедно с 

доказателство за извършените 

доставки по смисъла на чл.51, 

ал.4 от ЗОП (ОП1 и ОП2)

2. Заверено от участника копие 

на Декларация на производителя, 

че предложеното оборудване е в 

съответствие с Европейски и 

международни стандарти за 

радиочестотни смущения, 

електромагнитна съвместимост, 

безопасност и нива на шум - за 

ОП 1 и ОП 2

3.Списък на експертите 

предложени от участника (ОП1) -

по обр.на В-я, придружен с 

Декларация по чл. 51а от ЗОП - 

по обр. на В-я

4. Заверено от участника 

копие/оригинал на оторизационно 

писмо или друг документ, 

издаден/о от производителя на 

предложеното оборудване или от 

негов упълномощен представител, 

удостоверяващо права за 

представителство и търговия на 

територията на цялата страна. 

(ОП1, ОП2 и ОП3)

5. Заверено от участника копие 

на валиден сертификат EN ISO 

9001:2008 на участника за 

1.1. Участникът трябва да е 

изпълнил през последните 3 

(три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, 

минимум 3 (три) доставки 

еднакви или сходни с предмета 

на обособената позиция 1, с 

посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената 

доставка. 

Под "сходни доставки" с 

предмета на обособена позиция 1 

се разбира доставка, монтаж, 

въвеждане в експлоатация и 

гаранционна поддръжка на 

цялостна инфраструктура 

(сървъри и/или дискови масиви 

и/или непрекъсваеми 

токозахранващи устройства).

1.2.Участникът трябва да е 

изпълнил през последните 3 

(три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, 

минимум 3 (три) доставки 

еднакви или сходни с предмета 

на обособена позиция 2, с 

посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената 

доставка. 

Под "сходни доставки" с 

предмета на обособена позиция 2 

се разбира доставка, 

конфигуриране и системна 

поддръжка на мрежово 

оборудване.

2. Участникът следва да 

предложи оборудване, което е в 
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внедрена система за управление 

на качеството или еквивалент, 

издаден от независимо лице, 

акредитирано по съответната 

серия европейски стандарти от 

ИА "Българска служба за 

акредитация" или от друг 

национален орган за 

акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на 

Европейската организация за 

акредитация за съответната 

област или да отговаря на 

изискванията за признаване, 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от 

Закона за националната 

акредитация на органи за 

оценяване на съответствието 

(ОП1, ОП2 и ОП3).

6. Заверено от участника копие 

на валиден сертификат ISO 

27001:2005 на участника за 

внедрена система за управление 

на информационната сигурност 

или еквивалент, издаден от 

независимо лице, акредитирано 

по съответната серия европейски 

стандарти от ИА "Българска 

служба за акредитация" или от 

друг национален орган за 

акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на 

Европейската организация за 

акредитация за съответната 

област или да отговаря на 

изискванията за признаване, 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от 

Закона за националната 

акредитация на органи за 

оценяване на съответствието 

(ОП1, ОП2 и ОП3).

7. Заверено от участника копие 

на валиден сертификат ISO 20000

-1 на участника за внедрена 

система за управление на IT 

услуги или еквивалент, издаден 

от независимо лице, 

акредитирано по съответната 

серия европейски стандарти от 

ИА "Българска служба за 

акредитация" или от друг 

национален орган за 

акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за 

съответствие с Европейски и 

международни стандарти за 

радиочестотни смущения, 

електромагнитна съвместимост, 

безопасност и нива на шум (ОП1 

и ОП2)

3. Участникът следва да 

разполага с екип от минимум 2 

(двама) експерти за 

изпълнението на поръчката по 

Обособена позиция №1 (ОП 1). 

Минималните изисквания за екипа 

от експерти са, както следва:

Минимум двама експерти, които 

да притежават сертификати от 

производителя на предложените 

сървърни системи в областта на 

изграждане на сървърна 

инфраструктура.

Минимум двама експерти, които 

да притежават сертификати от 

производителя в областта на 

изграждане на SAN 

инфраструктура за предложения 

споделен дисков масив.

Забележка*: Експертите може да 

са двама, като същите следва да 

притежават сертификати от 

производителя на предложените 

сървърни системи в областта на 

изграждане на сървърна 

инфраструктура и сертификати от 

производителя в областта на 

изграждане на SAN 

инфраструктура за предложения 

споделен дисков масив.

4. Участникът следва да докаже 

права за представителство и 

търговия на територията на 

цялата страна за предложеното 

от него оборудване (ОП1, ОП2 и 

ОП3).

5. Участникът за ОП1, ОП2 и ОП3 

следва да има внедрена система 

за управление на качеството или 

еквивалент,с обхват, както 

следва: 

5.1. За обособена позиция 1: 

обхват на сертификация, свързан 

с внедряване, поддръжка и 

сервиз на информационни системи

5.2.За Обособена позиция 2:  

обхват на сертификация, свързан 

с внедряване, поддръжка и 

сервиз на информационни системи 

5.3.За Обособена позиция 3: 
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взаимно признаване на 

Европейската организация за 

акредитация за съответната 

област или да отговаря на 

изискванията за признаване, 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от 

Закона за националната 

акредитация на органи за 

оценяване на съответствието 

(ОП1). 

8. Заверено от участника копие 

на Оторизационно писмо или друг 

документ издаден от 

производителя на предлаганото 

оборудване или от негов 

упълномощен представител, 

доказващ възможността на 

участника да обезпечи надлежно 

гаранционното сервизно 

обслужване на предлаганото 

оборудване (ОП1 и ОП2). 

обхват на сертификация, свързан 

с внедряване и поддръжка на 

информационни системи.

6. Участникът по ОП1, ОП2 и ОП 

3 следва да има внедрена 

система за управление на 

информационната сигурност или 

еквивалент.

7. Участникът по ОП1 следва да 

има внедрена система за 

управление на IT услуги или 

еквивалент.

8. Участникът по ОП1 и ОП2 

следва да докаже възможността 

си да обезпечи надлежно 

гаранционното сервизно 

обслужване на предлаганото 

оборудване.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
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брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 09/05/2016 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:

Условия и начин за плащане:
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ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 09/05/2016 дд/мм/гггг Час: 17:30

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 10/05/2016 дд/мм/гггг Час: 11:00

Място (когато е приложимо): в административната сграда на Министерство на  

енергетиката

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Отварянето на оферите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица, при спазване на установения режим за достъп до 

сградата на Министерство на енергетиката.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
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бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 07/04/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Обособена позиция 1 - „Доставка на сървъри,  

дискови масиви и непрекъсваемо токозахранващо устройство“

1) Кратко описание
Обособена позиция 1 - „Доставка на сървъри, дискови масиви и 

непрекъсваемо токозахранващо устройство“

УНП: ac788f71-cf7e-447f-9656-5de28cc2131d 15



Партида: 05029 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48820000

3) Количество или обем
съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 130000   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  30  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Обособена позиция 2 - „Доставка на мрежово  

оборудване“

1) Кратко описание
Обособена позиция 2 - „Доставка на мрежово оборудване“

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 32420000

3) Количество или обем
съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 40000   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  30  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Обособена позиция 3 - „Доставка на допълнителни  

лицензи и поддръжка на съществуващата система за резервиране и архивиране на данни,  

сървъри и информационни системи“

1) Кратко описание
Обособена позиция 3 - „Доставка на допълнителни лицензи и 

поддръжка на съществуващата система за резервиране и архивиране 

на данни, сървъри и информационни системи“

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48218000

3) Количество или обем
съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 40000   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  30  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: Обособена позиция 4 - „Доставка на софтуер за  

разширение на съществуващата виртуална сървърна среда“

1) Кратко описание
Обособена позиция 4 - „Доставка на софтуер за разширение на 

съществуващата виртуална сървърна среда“

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48218000

3) Количество или обем
съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 30000   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  30  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг
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крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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