
До всички заинтересовани лица,  

Във връзка с постъпило искане на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки с вх. № 
92-00-16(1) от 28.11.2016 г. по обществена поръчка с предмет "Закупуване и внедряване на 
специализирани софтуери за нуждите на ДАМТН в четири обособени позиции" в четири 
обособени позиции, даваме следните разяснения: 

Въпрос 1: 
„Моля да потвърдите, че предметът на поръчката по Обособена позиция 4 е „закупуване и 
внедряване“, а не „право на ползване“ на специализиран софтуер за управление на обществените 
поръчки за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 
 

Отговор на въпрос 1: 
В точка 4.4. от документацията за участие еднозначно е описан предмета по обособена позиция 
4. 
 
Въпрос 2: 
Във връзка с изпълнението на Обособена позиция 4 моля да потвърдите, че Възложителят ще 
предостави сървър, на който да бъде инсталиран специализирания софтуер за управление на 
обществените поръчки. 
 
Отговор на въпрос 2: 
Възложителят ще предостави сървър, необходим за реализиране на софтуера. 
 

Въпрос 3: 
Във връзка с инсталирането на специализирания софтуер за управление на обществените 
поръчки на сървър на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, моля да 
разтълкувате изискването, посочено в т. 4.4.5. Изисквания към изпълнителя от документацията 
за участие: „Сървърно обезпечаване за функционирането на системата за срока на договора – не 
по-малко от 100 GB.“ 
 

Отговор на въпрос 3: 
Поставените от възложителя изискванията към изпълнителя по т. 4.4.5. целят осигуряване на 
постоянна свързаност и непрекъсваемост на профила на купувача. 
 
Въпрос 4: 
Във връзка с инсталирането на специализирания софтуер за управление на обществените 
поръчки на сървър на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, моля да 
разтълкувате изискването, посочено в т. 4.4.1. Функционални характеристики към софтуера: „Да 
се осигури постоянен и неограничен интернет достъп до профила на купувача….“ 
 
Отговор на въпрос 4: 
Функционалните изискванията към софтуера по т. 4.4.1. целят осигуряване на постоянна 
свързаност и непрекъсваемост на профила на купувача: 
„Да се осигури постоянен и неограничен интернет достъп до профила на купувача и да се  
предложи  конкретно  техническо  решение  и  ангажимент  за  възстановяване  на публикуваната 
информация в случай на инцидентна загуба на информация.“ 
Въпрос 5: 
Във връзка с определянето на цената по Обособена позиция 4 моля да определите прогнозния 
брой на потребителите, които ще работят със специализирания софтуер  за управление на 



обществените поръчки и прогнозния брой на обществените поръчки, които следва да могат да 
бъдат въведени в софтуера в рамките на срока на договора. 
 

Отговор на въпрос 5: 
Прогнозен брой потребители, които ще работят и ползват софтуера по обособена позиция 4 – 
неограничен брой.  
Прогнозен брой обществени поръчки, които следва да бъдат въведени в рамките на една 
календарна година – над 10 обществени поръчки. 
 
Въпрос 6: 
Моля за разяснение на разминаването в изискванията, посочени в документацията за участие и 
обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувани в профила на 
купувача: 

- по отношение на изискването за брой договори; 
- по отношение на дефиницията за договори, които са сходни  или идентични с предмета 

и обема на обществената поръчка. 
В т. 4.4.6. Минимални изисквания към кандидатите от документацията за участие е посочено: 
„За последните три години да са изпълнили най-малко три сходни с предмета на поръчката 
договори, за каквито ще се приемат договори за разработка, внедряване и предоставяне на 
ползването на информационни системи за управление на обществени поръчки, включващи най-
малко две функционалности сходни с тези на модулите на системата, описани в техническото 
задание“. В т. 12 Критерии за подбор, 12.2.) Изисквания за технически и професионални 
способности от документацията за участие е посочено: „а) Участникът да има успешно 
изпълнени през последните три години, считано до датата посочена като краен срок за 
получаване на оферти, най-малко два договора, които са сходни или идентични с предмета и 
обема на обществената поръчка. Под „доставки/услуги, които са сходни или идентични с 
предмета и обема на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка и внедряване, 
поддръжка и актуализация на специализиран софтуер, идентичен или сходен с предмета на 
обособената позиция“. В т. Технически и професионални способности в обявата за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е посочено: „Участникът да има успешно изпълнение 
през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко два договора 
за доставки/услуги, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка. 
Под „доставки/услуги, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената 
поръчка“ следва да се разбира доставка, монтаж, внедряване на специализиран софтуер, 
идентичен или сходен с предмета на обособената позиция. 
 

Отговор на въпрос 6: 
Възложителят определя за валидни следните изискванията, а именно: 

- По отношение на брой договори – участникът да има успешно изпълнени през 
последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко два 
договора за доставки/услуги, които са сходни или идентични с предмета и обема на 
обществената поръчка. 

- По отношение на дефиницията за договори, които са сходни или идентични с предмета и 
обема на обществената поръчка следва да се разбира доставка, внедряване, поддръжка и 
актуализация на специализиран софтуер, идентичен или сходен с предмета на 
обособената позиция. Валидно е и изискването специализираният софтуер да включва 
най-малко две функционалности сходни с тези на модулите на системата, описани в 
техническото задание. 

 



Въпрос 7: 
Моля за разяснение: в т. 7 Критерии за възлагане, включително показатели за оценка и тяхната 
тежест от документацията за участие за Обособена позиция 4 е посочено, че обществената 
поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта. Икономически най-изгодна 
оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“. В същото време в т. 
7.4 са посочени показатели за оценка, които включват освен предложената цена, срок за 
изпълнение и срок за поддръжка, които са съотносими към чл. 70 (2), т. 3 от Закона за 
обществените поръчки „оптимално съотношение качество/цена“. 
 

Отговор на въпрос 7: 

В документацията за обществената поръчка в т. 7 Критерии за възлагане, включително 
показатели за оценка и тяхната тежест е допусната техническа грешка при изписването на 
критерия за възлагане „най-ниска цена“ вместо „оптимално съотношение качество/цена“. 
Валиден критерии за възлагане на обществената поръчка е „оптимално съотношение 
качество/цена“. 

 

Въпрос 8: 
Моля за разяснение в т. 7 Критерии за възлагане, включително показатели за оценка и тяхната 
тежест от документацията за участие за Обособена позиция 4, за показател Т е посочено: „Т-
точките, формирани от срока за изпълнение на поръчката, изчислени по следния начин: За всеки 
3 дни (цели три дни), с които се намалява максималния срок (до 20.12.2016 г.), участникът 
получава 1 точка. Максималният брой точки по показател Т е 16“. Изискването на Възложителя 
е изпълнението на дейностите по доставка и внедряване на софтуерите по всяка от обособените 
позиции да е до 20.12.2016 г. С оглед на изпълнението на това изискване, не може да бъде 
постигнат максималния брой точки по показател Т-16 точки. 
 

Отговор на въпрос 8: 

Изискването на Възложителя е изпълнението на дейностите по доставка и внедряване на 
софтуерите по всяка от обособените позиции да е до 20.12.2016 г.  

Максималният брой точки за показател Т („Т-точките, формирани от срока за изпълнение на 
поръчката, изчислени по следния начин: За всеки 3 дни (цели три дни), с които се намалява 
максималния срок (до 20.12.2016 г.), участникът получава 1 точка. Максималният брой точки по 
показател Т е 16“), е както е определен от Възложителя в т. 7.4.  от документацията за обособена 
позиция 4.  


