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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00164

Поделение: Министердтво на отбраната

Изходящ номер: 21-28-203 от дата 28/10/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на отбраната

Адрес
ул. "Дякон Игнатий" №3

Град Пощенски код Страна
София 1092 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
дирекция "Инвестиции в 

отбраната"

02 9220660; 02 9220663

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Давид Василев, Олга Гондова

E-mail Факс
d.vasilev@mod.bg 02 9515169

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mod.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://pp.mod.bg/MO-DIO-2014-006

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на  „Система за управление и архивиране на електронна 

поща”  съгласно техническа спецификация ТС С93.1847.14.

Изпълнението на поръчката включва инсталиране и интегриране на 

софтуер за управление и архивиране на електронната поща, 

разработване на програма и методика за приемни изпитвания, 

провеждане на приемни изпитвания от назначена комисия и 

съставяне и утвърждаване на  протокол , предоставяне на 

експлоатационна документация,  провеждане на обучение на две 

лица опраделени от потребителя, както и гаранционен срок за 
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извършените дейности и осигурена софтуерна поддръжка от 

производителя за не по-малко от 12 месеца.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 64216120

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Да осигурява възможност и лицензия за архивиране на не по-малко 

от 100 пощенски кутии.

Прогнозна стойност

(в цифри): 16666.66   Валута: BGN

Място на извършване

Сградата на Министерството на отбраната на ул. "Дякон Игнатий" №3                                                                                                                                   код NUTS:

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът 

посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес.Офертата да съдържа:

 Административни данни -по образец - приложение 2

 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, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - по образец - приложение 3 ;

  Декларация за срока на валидност на офертата -по образец ;  

Декларация  за приемане на условията в проекта на договор - по 

образец - приложение 4 ;

 Техническо предложение - по образец - приложение 5;

 Ценово предложение - по образец - приложение 6 ;

За всеки от служителите, пряко ангажирани с изпълнението на 

дейностите по инсталация и конфигуриране да бъдат представени 

копия от издадени от производителя на системата сертификати за 

удостоверяване на квалификацията. 

 При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия и изискванията на 

техническата спецификация.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 07/11/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Приложения:

1.Приложение 1 – ТС С 93.1847.14;

2.Приложение 2 – Административни данни;
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3.Приложение 3 – 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, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

4.Приложение 4 – Декларация за срока на валидност на офертата;

5.Приложение 5 – Техническо предложение

6.Приложение 6 – Ценово предложение

7.Приложение 7 – Проект на договор;

Офертите се подават в дирекция "Инвестиции  в отбраната“ – МО, 

гр. София, ул. ”Иван Вазов” № 12, ет. 5. 

На 11 .11.2014 г. от 10:30 ч.  в дирекция „Инвестиции в 

отбраната“ – МО, гр. София, ул. ”Иван Вазов” № 12, ет. 5. ще се 

отворят  офертите. 

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 

3 от ЗОП.  След отварянето на офертите комисията обявява 

ценовите предложения и предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 

предложения.

 При сключване на договор класираният на първо място участник 

представя: 

 1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  

(свидетелство за съдимост)

 2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП.

3. гаранция за изпълнение

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 07/11/2014 дд/мм/гггг
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