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Образец на публична покана по чл. 51 от 

 от ЗУСЕСИФ 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: „Кремък“ ЕООД  

Адрес: ул. „Новозагорско шосе” № 6 

 

Град: Стара Загора  Пощенски 

код: 6000 

 

Държава: 

България 

За контакти: 

Лице/а за контакт:  

Павел Тодоров Желев  

Телефон: (+359) 42 690 459, (+359) 888 753 

944 

Електронна поща: 

marketing@kremak.com  

Факс: (+359) 42 690 469 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

http://kremak.com/  

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

 търговско дружество  

 

моля, уточнете): 

 

 

 

еска и финансова дейност 

 

места за отдих и култура 

 

 

 

 търговска дейност 

моля, уточнете): 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 

или услугата 

 

„Доставка на оборудване и на специализиран софтуер, тип "виртуална хост 

http://www.eufunds.bg/
mailto:marketing@kremak.com
http://kremak.com/


 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кремък“ ЕООД и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“ 

 

2 

2 

машина" за Мониторинг център на „Кремък“ ЕООД“  
 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

(а) Строителство               (б) Доставки                   

 

(в) Услуги                     

 Изграждане  

 

 

Проектиране и изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

 Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………........................

............................................ 

 

 

 

 

 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

Място на изпълнение на 

доставка: Централно 

управление на 

„Кремък“ ЕООД в гр. 

Стара Загора 6000, ул. 

„Новозагорско шосе” № 

6. 
 

Код NUTS: BG344 

Място на изпълнение на 

услугата: 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

 

„Доставка на оборудване и на специализиран софтуер, тип "виртуална хост 

машина" за Мониторинг център на „Кремък“ ЕООД“, включени в 2 (две) 

обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция №1: „Доставка на оборудване за Мониторинг център“ в т.ч.: 

1.1. Сървър за визуализация - 4 бр.  

1.2. Сторидж - 2 бр.  

1.3. Комутатори - 4 бр.  

1.4. Непрекъсваем токозахранващ източник (ТЗИ) - 4 бр.  

1.5. Сървърни шкафове - 2 бр.  

1.6. Рутери - 2 бр.  

Обособена позиция №2: „Доставка на специализиран софтуер, тип "виртуална хост 

машина за Мониторинг център“, в т.ч.: 

2.1. Софтуер за виртуализация - 8 бр.  

2.2. Софтуер за управление на виртуализацията - 2 бр.  

2.3. Софтуер за архивиране и репликация - 8 бр.  

2.4. Операционна система за виртуални машини - 100 бр.  

2.5. Програмен продукт - отдалечен работен плот - 25 бр.  

 

Спецификацията (задължителните минимални технически и функционални изисквания) 

на оборудването и на специализирания софтуер, тип „виртуална хост машина“, предмет 

http://www.eufunds.bg/
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на доставката, са посочени в приложение към Публичната покана.  

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 

обособени позиции, когато е приложимо) 

 

Код по CPV за Обособена позиция № 1: 30230000-0 – „Компютърно оборудване“  

Код по CPV за Обособена позиция № 2: 48900000-7 – „Други софтуерни пакети и 

операционни системи“  

  

ІІ.1.4) Обособени позиции: да   не  

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

 

само за една обособена позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

 

за всички обособени 

позиции 

 
 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

 

Обособена позиция №1: „Доставка на оборудване за Мониторинг център“ 

1.1. Сървъри за визуализация - 4 бр. на максимална обща прогнозна стойност до 

52 250,00 лв. без ДДС  

1.2. Сторидж - 2 бр. на максимална обща прогнозна стойност до 52 000,00 лв. без ДДС  

1.3. Комутатори - 4 бр. на максимална обща прогнозна стойност до 18 000 лв. без ДДС  

1.4. Непрекъсваем токозахранващ източник (ТЗИ) - 4 бр. на максимална обща 

прогнозна стойност до 17 672,00 лв. без ДДС 

1.5. Сървърни шкафове - 2 бр. на максимална обща прогнозна стойност до 13 820,00 

лв. без ДДС  

1.6. Рутери - 2 бр. на максимална обща прогнозна стойност до 8 800,00 лв. без ДДС.  

Максимална обща прогнозна стойност на Обособена позиция №1: до 162 542,00 лв. 

без ДДС  

 

Обособена позиция №2: „Доставка на специализиран софтуер, тип "виртуална хост 

машина за Мониторинг център“ 

2.1. Софтуер за виртуализация - 8 бр. на максимална обща прогнозна стойност до 18 

640,00 лв. без ДДС  

2.2. Софтуер за управление на виртуализацията - 2 бр. на максимална обща прогнозна 

стойност до 22 000,00 лв. без ДДС  

2.3. Софтуер за архивиране и репликация - 8 бр. на максимална обща прогнозна 

стойност до 11 200,00 лв. без ДДС  

2.4. Операционна система за виртуални машини - 100 бр. на максимална обща 

прогнозна стойност до 23 750,00 лв. без ДДС  

2.5. Програмен продукт - отдалечен работен плот - 25 бр. на максимална обща 

прогнозна стойност до 7 159,75 лв. без ДДС  

Максимална обща прогнозна  стойност на Обособена позиция № 2 е: до 82 749,75 

лв. без ДДС.  

 

Прогнозна стойност на процедурата в лева, без ДДС (когато е приложимо) 

http://www.eufunds.bg/
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(в цифри): до 245 291,75 лв. без ДДС  

 

Забележка: Посочените прогнозни стойности представляват максималния финансов 

ресурс, осигурен от Възложителя за двете обособени позиции по процедурата, както 

и поотделно за всеки артикул, включен в обособените позиции.  

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срок за изпълнение на доставката: до 10 (десет) месеца от сключване на договора 

за доставка, но не по-късно от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, а 

именно:  18.07.2018 г.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 

 

НЕПРИЛОЖИМО  

 

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

съответните разпоредби, които ги уреждат 

 

Договорът за доставка ще се финансира по Договор за БФП № BG16RFOP002-

1.001-0410-C01/18.01.2017 г. „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана 

с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения 

и измервателни устройства в "Кремък" ЕООД“ по процедура за безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“  

 

Плащанията по договора ще се извършат по банков път и при условията подробно 

описани в договора за доставка, по следната схема на плащане:  

За Обособена позиция № 1:  

- Междинно плащане в размер до 85 % (осемдесет и пет процента) от стойността на 

договора, след осъществяване на физическата доставка на оборудването от страна 

на доставчика в обекта на бенефициента.  

- Финално плащане в размер на поне 15 % (петнадесет процента) от стойността на 

договора, след инсталирането, тестването и въвеждането на оборудването в 

експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол за доставки 

удостоверяващ, че оборудването е доставено, инсталирано, тествано и въведено в 

експлоатация, като отговаря на техническата спецификация.  

За Обособена позиция № 2:  

- Междинно плащане в размер до 85 % (осемдесет и пет процента) от стойността на 

договора, след осъществяване на физическата доставка на специализирания 

софтуер, тип „виртуална хост машина“ от страна на доставчика към бенефициента.  

- Финално плащане в размер на поне 15 % (петнадесет процента) от стойността на 

договора, след инсталирането, тестването и въвеждането на специализирания 

софтуер, тип „виртуална хост машина“ в експлоатация и подписване на приемо-

предавателен протокол за доставки удостоверяващ, че софтуерът е доставен, 

http://www.eufunds.bg/
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инсталиран, тестван и въведен в експлоатация, като отговаря на техническата 

спецификация.  

 

ІІІ.1.3) Възможни промени в условията за изпълнение на предмета на 

процедурата/клаузите на договора: 
 

При възникнали непредвидени затруднения за доставчика да изпълни доставката в 

договорения срок, въз основа на надлежно обосновано предложение на доставчика страните 

(възложителят и доставчикът) могат да се договорят за удължаване на срока за доставка, но не 

по-късно от крайния срок на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да   не  

Ако да, опишете ги: 

1. Офертите на кандидатите в процедурата не трябва да надхвърлят максималния 

финансов ресурс, посочен от Възложителя в т.ІІ.2) на Публичната покана, както общо 

за всяка от двете обособени позиции, така и поотделно за всеки артикул, включен в 

съответната обособена позиция, по която кандидатстват. Кандидат, предложил цена, 

надхвърляща максималната обща прогнозна стойност за доставка по съответната 

обособена позиция, и/или максималната прогнозна стойност за който и да е отделен 

артикул, включен в съответната обособена позиция, за която кандидатства, ще бъде 

отстранен от участие.   

2. В предложената от кандидатите цена за доставка по съответната обособена позиция, 

по която кандидатстват, следва да бъдат включени всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката, включени в описанието на предмета на 

доставката (Техническата спецификация) и в образеца на договор за доставка, 

приложени към Публичната покана.  

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус (приложимо и за двете Обособени позиции по процедурата):  

Кандидат в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, както и 

обединение от физически и/или юридически лица, което отговаря за посочените по-

долу изисквания. 

Изискуеми документи: 

1. Документ за регистрация на кандидата или еквивалент, а когато е физическо 

лице - документ за самоличност – заверено от кандидата копие.  

Забележка: В случаите, когато кандидатът е регистриран в Търговския регистър и в 

офертата е посочен ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата, представянето на документ за 

регистрация не е необходимо, като Възложителят ще извърши служебно 

проверката за правния статус на кандидата. 

2. В случаите на кандидат-обединение – (а) оригинал или нотариално заверено 

копие от документ, установяващ съществуването на обединението (договор за 

гражданско дружество, за съвместна дейност или друг подобен документ), в което 

един от участниците е определен за водещ партньор, с който е упълномощен от 

членовете на обединението да подпише от името на членовете документите на 

обединението за участие в процедурата, като участниците в обединението носят 

солидарна отговорност за изпълнението на договора, и (б) заверено от кандидата 

копие от документите по т.1 относно всеки член на обединението. 

3. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – оригинал, по 

приложен образец. В случаите на кандидат-обединение, декларацията се представя 

поотделно от всички участници в обединението. 
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В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на 

посочените изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал или 

копие заверено от кандидата, придружено с превод от заклет преводач. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация 

 

 

За Обособена позиция № 1:  

1. Отчет за приходите и разходите за 

последните три приключени финансови 

години, в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си. 

 

 

 

 

 

 

 

За Обособена позиция № 2:  

1. Отчет за приходите и разходите за 

последните три приключени финансови 

години, в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си.  

 

 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

За Обособена позиция № 1:  

1. Кандидатът да има общ оборот (нетни 

приходи от продажби) за последните три 

приключени финансови години, в 

зависимост от датата, на която е учреден 

или е започнал дейността си, в размер на не 

по-малко от 325 000,00 (триста двадесет и 

пет хиляди) лева.  
В случай, че кандидатът е обединение, това 

изискване се прилага за обединението като 

цяло. 

 

 

За Обособена позиция № 2:  

1. Кандидатът да има общ оборот (нетни 

приходи от продажби) за последните три 

приключени финансови години, в 

зависимост от датата, на която е учреден 

или е започнал дейността си, в размер на не 

по-малко от 165 000,00 (сто шестдесет и 

пет хиляди) лева.  

В случай, че кандидатът е обединение, това 

изискване се прилага за обединението като 

цяло. 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация 

 

 

За Обособена позиция № 1:  

1. Списък на изпълнените доставки, 

които са еднакви или сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени 

през последните 3 (три) години преди 

датата на подаване на офертата, в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, включително 

стойностите, датите и получателите, 

придружен от препоръки за добро 

изпълнение.   
Под „доставки, сходни с предмета на 

поръчката“ се разбират доставки, 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

За Обособена позиция № 1:  

1. Кандидатът (търговецът или 

обединението като цяло) трябва да е 

изпълнил общо за последните 3 (три) 

години, преди датата на подаване на 

офертата, в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, не по-малко от 2 (две) 

доставки с предмет, сходен с предмета на 

поръчката. Под „доставки, с предмет, 

сходен с предмета на поръчката“ се 

разбират доставки, включващи 

комплексно изграждане (доставка, 

монтаж, инсталация, въвеждане в 

http://www.eufunds.bg/
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включващи комплексно изграждане 

(доставка, монтаж, инсталация, 

въвеждане в експлоатация и 

гаранционна поддръжка) на цялостна 

сървърна инфраструктура. 

 

 

2. Сертификат за внедрена система за 

управление на качеството в 

съответствие с изискванията на 

стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или 

БДС EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентно, валиден към датата на 

подаване на офертата на кандидата и с 

обхват на действие: „Услуги, решения и 

продукти в информационните и 

комуникационните технологии“.  
 

 

3. Сертификат за внедрена система за 

управление на информационните 

услуги, в съответствие с 

изискванията на стандарт БДС EN 

ISO 20000:2011 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на 

офертата на кандидата и с обхват на 

действие:  „Система за управление на 

услугите, осигуряваща сервиза и 

поддръжката на IT 

инфраструктурата и 

комуникационните системи“.  

 

 

4. Сертификат за внедрена система за 

управление на информационната 

сигурност, в съответствие с 

изискванията на стандарт БДС EN 

ISO 27001:2013 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на 

офертата на кандидата и с обхват на 

действие: „Проектиране, изграждане и 

поддръжка на компютърни, 

комуникационни  и информационни 

системи; системна интеграция, 

инсталация и сервиз на  компютърна 

и офис техника“.  

 

 

5. Документ от производителя или от 

негов упълномощен представител на 

за България на предлаганото 

експлоатация и гаранционна поддръжка) 

на цялостна сървърна инфраструктура.  
 

 

 

 

 

2. Кандидатът да притежава внедрена 

система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 9001:2015 или БДС EN ISO 

9001:2008 или еквивалентно, валиден към 

датата на подаване на офертата на 

кандидата и с обхват на действие: „Услуги, 

решения и продукти в информационните 

и комуникационните технологии“.  
 

 

 

3. Кандидатът да притежава внедрена 

система за управление на 

информационните услуги, в 

съответствие с изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 20000:2011 или 

еквивалентно, валиден към датата на 

подаване на офертата на кандидата и с 

обхват на действие: „Система за 

управление на услугите, осигуряваща 

сервиза и поддръжката на IT 

инфраструктурата и комуникационните 

системи”.  
 

 

4. Кандидатът да притежава внедрена 

система за управление на 

информационната сигурност, в 

съответствие с изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 27001:2013 или 

еквивалентно, валиден към датата на 

подаване на офертата на кандидата и с 

обхват на действие: „Проектиране, 

изграждане и поддръжка на 

компютърни, комуникационни  и 

информационни системи; системна 

интеграция, инсталация и сервиз на  

компютърна и офис техника“.  

 

 

5. Кандидатът да е оторизиран, респ. 

одобрен партньор, за продажба и сервиз 

на предлаганото оборудване от страна на  
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оборудване (не се отнася до 

непрекъсваем токозахранващ източник 

(ТЗИ) и сървърен шкаф), от който да е 

видно предоставеното на кандидата 

право за продажба и сервиз, респ. 

партньорството между кандидата и 

производителя или неговия 

упълномощен представител при 

продажбата и сервиза на предлаганото 

оборудване.   

 

 

За Обособена позиция № 2:  

1. Списък на изпълнените доставки, 

които са еднакви или сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени 

през последните 3 (три) години преди 

датата на подаване на офертата, в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, включително 

стойностите, датите и получателите, 

придружен от препоръки за добро 

изпълнение.   
Под „доставки, сходни с предмета на 

поръчката“ се разбират доставки на 

системен софтуер.  

 

 

2. Сертификат за внедрена система за 

управление на качеството в 

съответствие с изискванията на 

стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или 

БДС EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентно, валиден към датата на 

подаване на офертата на кандидата и с 

обхват на действие на сертификата: 

„Услуги, решения и продукти в 

информационните и 

комуникационните технологии“. 
 

 

3. Сертификат за внедрена система за 

управление на информационните 

услуги, в съответствие с 

изискванията на стандарт БДС EN 

ISO 20000:2011 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на 

офертата на кандидата и с обхват на 

действие: „Система за управление на 

услугите, осигуряваща сервиза и 

производителя или от негов упълномощен 

представител за България (не се отнася до 

непрекъсваем токозахранващ източник 

(ТЗИ) и сървърен шкаф).  

 

 

 

 

 

 

 

 

За Обособена позиция № 2:  

1. Кандидатът (търговецът или 

обединението като цяло) трябва да е 

изпълнил общо за последните 3 (три) 

години, преди датата на подаване на 

офертата, в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, не по-малко от 2 (две) 

доставки с предмет, сходен с предмета на 

поръчката. Под „доставки, с предмет, 

сходен с предмета на поръчката“ се 

разбират доставки на системен софтуер.  

 

 

 

 

 

2. Кандидатът да притежава внедрена 

система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 9001:2015 или БДС EN ISO 

9001:2008 или еквивалентно, валиден към 

датата на подаване на офертата на 

кандидата и с обхват на действие на 

сертификата: „Услуги, решения и 

продукти в информационните и 

комуникационните технологии“. 
 

 

 

3. Кандидатът да притежава внедрена 

система за управление на 

информационните услуги, в 

съответствие с изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 20000:2011 или 

еквивалентно, валиден към датата на 

подаване на офертата на кандидата и с 

обхват на действие: „Система за 

управление на услугите, осигуряваща 
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поддръжката на IT 

инфраструктурата и 

комуникационните системи”.  

 

 

4. Сертификат за внедрена система за 

управление на информационната 

сигурност, в съответствие с 

изискванията на стандарт БДС EN 

ISO 27001:2013 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на 

офертата на кандидата и с обхват на 

действие: „Проектиране, изграждане и 

поддръжка на компютърни, 

комуникационни и информационни 

системи; разработка и поддръжка на 

софтуер“.  

 

 

5. Документ от производителя или от 

негов упълномощен представител на 

производителя за България на 

предлагания системен софтуер, от който 

да е видно предоставеното на кандидата 

право за продажба, респ. партньорството 

между кандидата и производителя или 

неговия упълномощен представител при 

продажбата на предлагания софтуер.   

сервиза и поддръжката на IT 

инфраструктурата и комуникационните 

системи”.  

 

 

4. Кандидатът да притежава внедрена 

система за управление на 

информационната сигурност, в 

съответствие с изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 27001:2013 или 

еквивалентно, валиден към датата на 

подаване на офертата на кандидата и с 

обхват на действие: „Проектиране, 

изграждане и поддръжка на 

компютърни, комуникационни и 

информационни системи; разработка и 

поддръжка на софтуер“.  
 

 

5. Кандидатът да е оторизиран, респ. 

одобрен партньор, за продажба на 

предлагания системен софтуер от страна 

на производителя или от негов 

упълномощен представител за България.  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

най-ниска цена                                                              

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

 

оптимално съотношение качество – цена               

 

 показатели, посочени в Методиката за оценка 

 

Показатели за 

оценка за 

Обособена 

позиция № 1 

 

1. Срок на 

Тежест 

 

 

 

 

30% (0,3)  

Показатели 

4. ______________ 

5. ______________ 

5. ______________ 

 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 
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доставка (от 

получаване на 

покана за 

доставка) (ТСР.Д) 

 

2. Време за 

реакция при 

възникнала 

повреда в 

оборудването  в 

рамките на 

гаранционния 

срок. (ТВР ) 

 

3. Време за 

отстраняване на 

възникнала 

повреда в 

оборудването  в 

рамките на 

гаранционния 

срок (ТВОП ) 

 

 

4. Предложена 

цена (ТПЦ ) 

 

 

Показатели за 

оценка за 

Обособена 

позиция № 2 

 

1. Срок на 

доставка (от 

получаване на 

покана за 

доставка) (ТСР.Д) 

 

2. Предложена 

цена (ТПЦ ) 

 

 

 

 

 

 

 

20% (0,2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 % (0,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% (0,3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

50% (0,5) 

 

 

 

 

 

50% (0,5) 

 
 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Договор № BG16RFOP002-1.001-0410-C01/18.01.2017 г. „Внедряване на иновативен 

процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен 
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мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в "Кремък" ЕООД“  

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 22.09.2017 г. (дд/мм/гггг)                   

 

Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.  

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)  

 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 
 

1. https://eumis2020.government.bg – Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).  

2. http://www.eufunds.bg - интернет адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС.  

              3.  http://kremak.com/- интернет адреса на „Кремък“ ЕООД.   

 

 

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

(дд/мм/гггг) 

или в месеци: не по-малко от 4 месеца (от крайния срок за получаване на оферти) 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 25.09.2017 г. (дд/мм/гггг)  

Час: 11:00 ч.  

Място (когато е приложимо): гр. Стара Загора 6000, ул. „Новозагорско шосе” № 6.  

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата 

публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 

съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):  

 

Приложимо и за двете Обособени позиции по процедурата:  

 

1. Документ за регистрация на кандидата или еквивалент, а когато е физическо лице - 

документ за самоличност – заверено от кандидата копие.  

Забележка: В случаите, когато кандидатът е регистриран в Търговския регистър и в 

офертата е посочен ЕИК по БУЛСТАТ на кандидата, представянето на документ за 

регистрация не е необходимо, като Възложителят ще извърши служебно проверката за 

правния статус на кандидата. 

2. В случаите на кандидат-обединение – (а) оригинал или нотариално заверено копие от 

документ, установяващ съществуването на обединението (договор за гражданско 

дружество, за съвместна дейност или друг подобен документ), в което един от 

участниците е определен за водещ партньор, с който е упълномощен от членовете на 

обединението да подпише от името на членовете документите на обединението за 

участие в процедурата, като участниците в обединението носят солидарна отговорност за 

изпълнението на договора, и (б) заверено от кандидата копие от документите по т.1 

относно всеки член на обединението. 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://kremak.com/-
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3. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. – оригинал, по приложен 

образец. В случаите на кандидат-обединение, декларацията се представя поотделно от 

всички участници в обединението. 

 

В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на 

посочените изискуеми официални документи от съответната страна – оригинал или копие 

заверено от кандидата, придружено с превод от заклет преводач. 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 

ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,  

трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

 

Приложимо и за двете Обособени позиции по процедурата:  

 

1. Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години, в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. 

  

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени 

в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

 

За Обособена позиция № 1  

 

1. Списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години преди датата на подаване на 

офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността 

си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 

изпълнение. Под „доставки, сходни с предмета на поръчката“ се разбират доставки, 

включващи комплексно изграждане (доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в 

експлоатация и гаранционна поддръжка) на цялостна сървърна инфраструктура. 
 

2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или БДС EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентно, валиден към датата на подаване на офертата на кандидата и с обхват на 

действие: „Услуги, решения и продукти в информационните и комуникационните 

технологии“.  
 

3. Сертификат за внедрена система за управление на информационните услуги, в 

съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 20000:2011 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на офертата на кандидата и с обхват на действие:  „Система 

за управление на услугите, осигуряваща сервиза и поддръжката на IT 

инфраструктурата и комуникационните системи”.  

 

4. Сертификат за внедрена система за управление на информационната сигурност, в 

съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 27001:2013 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на офертата на кандидата и с обхват на действие: 

„Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни, комуникационни  и 

информационни системи; системна интеграция, инсталация и сервиз на  компютърна 

и офис техника“. 
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5. Документ от производителя или от негов упълномощен представител на за България 

на предлаганото оборудване (не се отнася до непрекъсваем токозахранващ източник (ТЗИ) и 

сървърен шкаф), от който да е видно предоставеното на кандидата право за продажба и 

сервиз, респ. партньорството между кандидата и производителя или неговия упълномощен 

представител при продажбата и сервиза на предлаганото оборудване.    

 

За Обособена позиция № 2:  

 

1. Списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години преди датата на подаване на 

офертата, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността 

си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 

изпълнение.   
Под „доставки, сходни с предмета на поръчката“ се разбират доставки на системен 

софтуер.  

 

2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или БДС EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентно, валиден към датата на подаване на офертата на кандидата и с обхват на 

действие на сертификата: „Услуги, решения и продукти в информационните и 

комуникационните технологии“. 
 

3. Сертификат за внедрена система за управление на информационните услуги, в 

съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 20000:2011 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на офертата на кандидата и с обхват на действие: „Система 

за управление на услугите, осигуряваща сервиза и поддръжката на IT 

инфраструктурата и комуникационните системи”.  
 

4. Сертификат за внедрена система за управление на информационната сигурност, в 

съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 27001:2013 или еквивалентно, 

валиден към датата на подаване на офертата на кандидата и с обхват на действие: 

„Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни, комуникационни и 

информационни системи; разработка и поддръжка на софтуер“.  
 

5. Документ от производителя или от негов упълномощен представител на 

производителя за България на предлагания системен софтуер, от който да е видно 

предоставеното на кандидата право за продажба, респ. партньорството между кандидата и 

производителя или неговия упълномощен представител при продажбата на предлагания 

софтуер, 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 

2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

3. Документи по  т. А, Б и В за подизпълнителите; 

4. Парафиран от кандидата приложения проект на договор. (В случай на кандидат-

обединение, договорът се парафира от водещия партньор.).  

5. Списък-опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кремък“ ЕООД и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“ 

 

14 

14 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 

да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 

искането. 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 

иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

http://www.eufunds.bg/

