До всички заинтересовани лица,
Във връзка с постъпило искане на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки с вх. №
92-00-18(2) от 28.11.2016 г. по обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер за
нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ в четири обособени
позиции, даваме следните разяснения:
„Във връзка с провеждането на процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер за нуждите на Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор“ в четири обособени позиции“ в законовоопределения
срок отправяме искане за разяснения по документацията за участие, както следва:
Въпрос № 1: В Образец № 2 „Техническо предложение“, в таблица „Параметри на софтуера“,
графа „Параметър“ Възложителят изисква ли участникът в настоящата процедура да посочи като
параметри:
a) Изисквания към системата/модулите (за обособени позиции 1 и 2) и Изисквания към
системата/приложението (за обособени позиции 3 и 4)
b) Изисквания към изпълнението и изпълнителя?
Въпрос № 2: Ако Възложителят не счита посочените във Въпрос № 1 параметри за верни, моля
да поясни какво ще приеме за параметър?
Отговор на въпроси 1 и 2:
Възложителят изисква от участника да попълни техническото предложение по начин, доказващ
съответствието с поставените от Възложителя изисквания към системата/модулите (за
обособени позиции 1 и 2), към системата/приложението (за обособени позиции 3 и 4) и
изпълнението.
В Образец № 2 „Техническо предложение“, Участникът в настоящата процедура следва да
посочи: „Ще изпълним услугата по поддържане на софтуера в срок до ……………………… (показател
за оценка по обособена позиция 1 и 2.)“
Въпрос № 3: Правилно ли е разбирането ни, че тук се посочва срок само за поддръжка на
софтуера по обособени позиции 1 и 2, без да се включва срокът за изпълнение?
Отговор на въпрос № 3:
Срокът за изпълнение на поръчката е различен от срока за поддръжка. Срокът за поддръжка е
показател, който Възложителя оценява, а срокът за изпълнение на поръчката се заключава в
извършването на дейностите по разработването и внедряването на съответния софтуер.
Въпрос № 4: За обособени позиции 3 и 4 следва ли да не се попълва тази параграф?
В Образец № 3 „Ценово предложение, Участникът в настоящата процедура следва да
посочи: „Общата цена е крайна и не подлежи на промяна за целия срок на договора, като същата
включва всички разходи, съпътстващи изпълнението, включително транспортни разходи,
поддръжка и актуализация на софтуера за срок от ……………………..(посоченият срок не може да
бъде по-кратък от 12 месеца)“
Отговор на въпрос № 4:

В Образец № 3 „Ценово предложение, Участникът в настоящата процедура следва да
посочи: „Общата цена е крайна и не подлежи на промяна за целия срок на договора, като същата
включва всички разходи, съпътстващи изпълнението, включително транспортни разходи,
поддръжка и актуализация на софтуера за срок от ……………………..(посоченият срок не може да
бъде по-кратък от 12 месеца)“ се попълва за всяка от обособените позиции.
Въпрос № 5: За обособени позиции 1 и 2 следва ли да се посочи срокът за изпълнение, т.е. до
20.12.2016 г. плюс срокът за изпълнение, посочен от изпълнителя в Образец № 2 „Техническо
предложение“?
Отговор:
В Образец № 2 „Техническо предложение“ се изисква посочване на срока за поддръжка. Срокът
за изпълнение на обществената поръчка по всички обособени позиции е до 20.12.2016 г.

Въпрос № 6: За обособени позиции 3 и 4 следва ли да се посочи срокът за изпълнение, т.е. до
20.12.2016 г. плюс срокът за гаранционна поддръжка, съобразен с изискванията на Възложителя,
а именно изискването, посочено в документацията в точка 4.3.2. „Изисквания към изпълнението
и изпълнителя“, подточка Б: „Изпълнителят трябва да осигури гаранционна поддръжка
минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемане на изпълнението“ и
изискването, посочено в документацията в точка 4.4.2., подточка Б: „Изпълнителят трябва да
осигури гаранционна поддръжка минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата
на приемане на изпълнението“.
Отговор:
Преценка на участника е каква информация ще предостави с техническото предложение, за да
докаже съответствието си с изискванията на възложителя.

