92-02-11/28.03.2019 г.

ОДОБРЯВАМ: /п/
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 „Осигуряване на антивирусна защита,
филтриране и менажиране на трафика на мрежовите устройства в ДАМТН“.
1. При изготвянето на офертата си участникът следва да се съобрази със
техническите изисквания на Възложителя, съгласно посочените изисквания в
Приложение 3.
2. Срок на договора: 12 месеца, считано от датата на подписване на договора
3. Прогнозна стойност: до 15 000 лв. без ДДС, съответно до 18 000 с 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. Всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката трябва да са включени в
предложената крайна цена от участника.
6. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо
възложителя участниците не могат да предявяват, каквито и да е претенции за разходи,
направени от самите тях, независимо от резултата или самото провеждане на
процедурата.
7. Метод на оценка на офертите: най-ниска цена
8. Изисквания към изпълнителя:
Изисквания за технически и професионелни способности.
а) Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на
подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са идентични или сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка. Това обстоятелство се доказва с
представянето на списък с изпълнените услуги.
УТОЧНЕНИЕ: Идентични с предмета на поръчката са услуги, свързани с
осигуряване на антивирусна защита, филтриране и менажиране на трафика на
мрежови устройства.

Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с осигуряване на софтуер за
антивирусна защита.
б) Участникът трябва да притежава валидни сертификати по ISO9000 и ISO27000 или
еквивалентни.
9. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността
на договора без ДДС, посочена в проекта на договор.
Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ДАМТН:
Българска народна банка,
Банков код BIC: BNBGBGSD,
Банкова сметка IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01
В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочена датата на
протокола за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията.
б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор,
издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност най-малко 45 (четиридесет и
пет) дни след изтичане срока на договора.
в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 45 (четиридесет и
пет) дни след изтичане срока на договора.
Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на
Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на
договора.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
10. Оферти се подават:



В деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров” №
52 А, до 17:30 ч. на 04.04.2019 г.
Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването
им;

11. Комуникация:


за Възложителя: Борислав Гетов – системен администратор в О АИО, Д ФА, тел.
0877064661, имейл адрес: Borislav.Getov@damtn.government.bg
Приложение:
1. Техническо предложение
2. Ценово предложение
3. Техническа спецификация

