ОДОБРЯВАМ: /П/

92-02-27/04.12.2018 г.

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН
И ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЯВА
по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
На вниманието на всички заинтересовани лица
Уважаеми участници,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува
настоящата обява за набиране на оферти за „Закупуване и внедряване на специализирана
счетоводна система за нуждите на ДАМТН“.
1. При изготвянето на офертата си участникът следва да се съобрази със
техническите изисквания на Възложителя, съгласно посочените изисквания в
Приложение 1.
2. Срок за изпълнение: до 01.01.2019 г.
3. Прогнозна стойност: до 30 000 лв. без ДДС.
4. Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност
на обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща
определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.
5. Стойността на офертата да включва всички разходи на Изпълнителя за пълното
изпълнение на поръчката, качествено и в срок, според нуждите на Възложителя., както
следва:
- цена за внедряване на специализираната счетоводна система;
- цена за закупуване на 25 лиценза;
- цена за гаранционно обслужване
6. Метод на оценка на офертите: най-ниска цена
7. Изисквания към изпълнителя:
Изпълнителят да притежава валиден към датата на подаване на офертата
сертификат за качество ISO 9001 или еквивалент.
8. Изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности:



Инсталация, конфигурация, адаптиране и тестване на системата, с цел
осигуряване на нейната работоспособност.
Доставка на документация за работа и администриране на системата.




Обучение за работа със системата и обучение за администриране на
системата.
Системата да се достави за ползване/инсталира с всички необходими
допълнителни софтуер приложения и бази данни, необходими за
нейната пълна функционалност.

9. Оферти се подават:



В деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52
А, до 17:30 ч. на 07.12.2018 г.
Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването
им;

10. Офертата следва да съдържа: наименование на участника, ценово предложение с
включени всички разходи за изпълнение на поръчката, деклариране съответствието с
посочените от Възложителя технически изисквания, срок на валидност, данни за контакт.
11. Комуникация:
 за Възложителя: Диана Борисова – и.д. главен счетоводител в отдел БФ, Д ФА,
тел. 0879 558 868, имейл адрес: Diana.Borisova@damtn.government.bg
Приложение:
1. Технически изисквания към специализирана счетоводна система
2. Образец на ценово предложение.

