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:

РД – ОП – 001/05.09.2018 г.

Възложител: Областна администрация на област София
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1329
Адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 22
Лице за контакт: Павлина Стаменова
Телефон: 02/92 65 116
E-mail: p.stamenova@sf.government.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: „Наблюдение и управление на информационната и комуникационна
инфраструктура (ИКИ) на Областна администрация на област София“.
Кратко описание: Обществената поръчка има за цел да осигури изпълнител на посочените в
техническата спецификация дейности и услуги за нуждите на Областна администрация на
област София, чрез които да се постигнат ниски нива на информационните рискове и да се
гарантира поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработваната и
съхраняваната информация в информационната и комуникационната инфраструктура на
Областна администрация на област София. Дейностите са обособени, както следва:

а) Дейност 1: „Поддържка, включваща наблюдение и управление на информационната и
комуникационна инфраструктура на Областна администрация на област София“,
ситуирани в два етапа: етап 1: „Извършване на еднократни висококвалифицирани ИКТ
дейности“ с продължителност 1 месец и етап 2: „Предоставяне на регулярни
висококвалифицирани ИКТ услуги“ за срок от 11 месеца след приключване на Етап 1;
б) дейност 2: „Защита на мрежовия трафик на Областна администрация на област
София“ с продължителност 12 месеца.
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Място на извършване: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 22
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 15 600.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Няма изискване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Няма изискване.
Икономическо и финансово състояние: Няма изискване.
Технически и професионални способности:
Участниците следва да има валидни сертификати за:

система за управление на качеството - БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, с обхват,
включващ извършване на бизнес анализ, разработване, внедряване, тестване и поддръжка на
информационни системи;

система за управление на информационната сигурност - БДС ЕN ISO 27001 или
еквивалент;

БДС EN ISO 20000-1 или еквивалент (система за управление на услуги в сферата
на информационните технологии.
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата, минимум 1 (един) проект/услуга с предмет, сходен с този на настоящата поръчка.
* Под „услуга/проект, сходна с предмета на обществената поръчката“ следва да се
разбират проекти/услуги по поддържка на технически средства, базов софтуер и/или
информационни системи.
Горното изискване се доказва със списък на услугите, които са сходни с предмета на поръчката,
съдържащ стойностите, периода на изпълнение и получателите, заедно с доказателство за
извършените услуги.
Участникът следва да разполага с подходящи експерти за изпълнение на поръчката, отговарящи
на следните профили за квалификация и професионален опит:
Ръководител на екип:

Образование: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в
област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление
„Информатика и компютърни науки“ (или еквивалент) или придобита образователноквалификационна степен „магистър“ в област „Технически науки“, професионално направление
„Комуникационна и компютърна техника“ (или еквивалент), съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 24.06.2002 г.

Общ професионален опит: минимум 3 години опит в управление на проекти
или на екипи, свързани с информационните технологии.
Експерт системно и мрежово администриране, поддържка на потребителска
инфраструктура и информационна сигурност – минимум 2 (двама) експерта, които
заедно да покриват следните изисквания:

Общ професионален опит: не по-малко от 5 години опит в областта на
информационните и/или комуникационните технологии.
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Допълнителна квалификация:
 Опит в областта на поддържката на Maicrosoft базирани сървърни операционни
системи;
 Опит в областта на поддържката на Linux
системи;

базирани сървърни операционни

 Опит в областта на поддържането на мрежови инфраструктури и на мрежовата
сигурност.
Горните изисквания към образованието и професионалния опит на експертите са
минимални. Доказват се с приложени професионални автобиографии и копия от дипломи,
сертификати/референции и други документи, удостоверяващи квалификация и опит.
Участникът трябва да предостави за ползване на Възложителя система за уведомяване и
управление при инциденти (Help Desk система за обработка на инциденти).

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
[х] Най-ниска цена
Срок за получаване на офертите:
Дата: 13.09.2018 г.
Час: 17.30
Срок на валидност на офертите:
Дата: 13.11.2018 г.
Час: 17.30
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 14.09.2018 г.
Час: 11.00
Място на отваряне на офертите: заседателна зала (зала 607) в сградата на Областна
администрация на област София на адрес гр. София 1000, ул.“Алабин“ № 22.

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 [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]
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Друга информация (когато е приложимо): [……]
Неразделна част от настоящата обява са следните приложения и образци:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Списък на документите, съдържащи се в офертата – образец;
3. Приложение № 3 – Оферта за изпълнение на обществената поръчка - образец;
4. Приложение № 4 – Административни сведения за участника – образец;
5. Приложение № 5 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП относно обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец;
Приложение № 5а - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП относно обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – образец;
6. Приложение № 6 – Декларация - Списък на услугите, изпълнени през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата – образец;
7.
Приложение № 7 – Декларация за персонала (експертите), който ще изпълнява
поръчката и/или ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката – образец;
8. Приложение № 8 – Декларация за въведени сертификати – образец;
9.
Приложение № 9 - Техническо предложение на участника – образец;
10. Приложение № 10 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП образец;
11. Приложение № 11 – Ценово предложение на участника – образец;
12.
Приложение № 12 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – образец;
13.
Приложение № 13 - Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор
– образец;
14.
Приложение № 14 – Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за
услуга.

Дата на настоящата обява
Дата: 04.09.2018 г.

Възложител
Трите имена: Николай Янков Пехливанов
Длъжност: областен управител на област София

чл. 2 от ЗЗЛД
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Изготвил:
Павлина Стаменова –
Директор на дирекция „АОПФ и УС“:
09.08.2018

Съгласували:
Йордан Пеев – главен счетоводител:
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