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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, 
 

 
Във връзка с постъпило искане на основание чл. 189 от Закона за обществените 

поръчки с вх. № 92-00-22(1) от 12.12.2016 г. по обществена поръчка с предмет 
„Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на Държавна агенция 
за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции, даваме следните 
разяснения: 

 
Въпрос:  
„Във връзка с желанието ни за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „„Закупуване и внедряване на специализирани 
софтуери за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” в две 
обособени позиции 

Обособена позиция 1 „закупуване и внедряване на специализиран софтуер за 
дигитализиране на архиви в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“  

Обособена позиция 2 „Закупуване, внедряване и осигуряване на технически 
средства за безконтактна инвентаризация за нуждите на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор“ моля да дадете разяснение по следния въпрос: 

В документацията на поръчката ЧАСТ I „Описание на предмета на поръчката и 
технически спецификации“ в точка 4 „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ за обособена позиция 1 са посочени изисквания“ „Да предоставя 
възможност за сканиране на документи от множество работни места, които да се 
публикуват в централизирана база данни“. 

Какъв е максималният очакван брой сканирани страници месечно? 
 

Отговор: 
Цитираното изискване, посочено в тръжната документация, е към функционалните 
софтуерни възможности на система за цифрово архивиране и отговарящо и на 
административната структура на Възложителя. То няма отношение към оперативни 
обеми и производителност на работните места. Поради това бройки и обеми на 
сканирани страници не е необходимо да бъдат посочвани за момента. 

 
 
Във връзка с постъпило запитване с № 92-00-22(2) от 12.12.2016 г. по обществена 

поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции, на 
основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки даваме следните разяснения: 

Въпрос 1:  
Моля да уточните колко потребителя ще имат достъп до системата? Моля имайте 

предвид, че за всеки потребител се изисква лиценз, който трябва да включим в нашата 
оферта. Физически софтуера не може да се използва без потребителските лицензи. 

Отговор на въпрос 1: 
Броят на лицензиите (потребителите, които ще ползват системата) следва да е 

неограничен и системата да се ползва от определените от Възложителя служители.  
Въпрос 2 
Как очаквате да оферираме срока за изпълнение на поръчката? Ако оферираме 

срок за изпълнение преди физически да е подписан договора какво ще се случи? Да 
кажем предлагаме срок за изпълнение 19.12., а вашето решение е от 21.12? 

Отговор на въпрос 2 
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Участникът следва да предложи срок за изпълнение, който да съответства с 
реалната възможност за изпълнение на поръчката, като същия е съобразен с поставения 
от Възложителя краен срок.  

 
 
Във връзка с постъпило запитване с № 92-00-22(3) от 12.12.2016 г. по обществена 

поръчка с предмет „Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на 
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции, на 
основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки даваме следните разяснения: 

Въпрос 1:  
Моля да поясните дали сме разбрали правилно изискването „Изпълнителят да 

предостави WEB достъп (линк) към функционираща инсталация на софтуера“. Ние като 
доставчик може да осигурим достъп до нашата система на един потребител, до една 
папка, за да разгледате функционалностите на системата? 

Отговор на въпрос 1: 
Изискването е разбрано правилно. Поставеното от Възложителя изискване за 

осигуряване на WEB достъп (линк) към функционираща инсталация на софтуера е с цел 
придобиване на реална представа за функционирането на системата. В техническото 
предложение следва да бъде посочен линк към функционираща инсталация на софтуера. 

Въпрос 2: 
Моля да уточните, колко документа се очаква да бъдат качени в системата и за 

какъв период от време се очаква да се случи това? 
Отговор на въпрос 2: 
Посоченото в документацията изискване „възможност за сканиране на документи 

от множество работни места, които да се публикуват в централизирана база данни“, е 
към функционалните софтуерни възможности на система за цифрово архивиране и 
отговарящо и на административната структура на Възложителя. То няма отношение към 
оперативни обеми и производителност на работните места. Поради това бройки и обеми 
на сканирани страници не е необходимо да бъдат посочвани за момента. 


