
Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

(по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП) 
 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 
 

Официално наименование: 

Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор (ДАМТН) 

Партиден номер на 

възложителя: 
00808 

 

 

РАЗДЕЛ ІI 

Процедура 

 

Предмет на поръчката: 

„ Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за 

надзор на пазара“ 

Прогнозна стойност на поръчката без 

ДДС (стойност и валута): 
848 270 лв. 

Прогнозна стойност на обособена 

позиция 1 (стойност и валута)  1: 
 

Прогнозна стойност на обособена 

позиция 2 (стойност и валута): 
 

Критерий за оценка на офертите: 
 Икономически най-изгодна оферта 

 Най-ниска цена 

Източници на финансиране, вкл. 

фондовете и оперативната програма, 

когато е приложимо: 

Проект „Укрепване на надзорните и 

контролни органи в Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор 

като елемент от националната 

инфраструктура по качество ” по договор 

№ BG161РО003-4.3.02-0001-С0001, 

Бенефициент: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ 

НАДЗОР, по схема BG161PO003-4.3.02  

„Подобряване на бизнес средата за 

                                                           
1 Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са обособените позиции 



българските предприятия - Подобряване 

на националната инфраструктура по 

качеството”. 

Документът е създаден с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА 

МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ 

НАДЗОР и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на 

икономиката 

 

 

РАЗДЕЛ ІII 

Мотиви за определените критерии за подбор (чл. 20а, ал. 1, т. 4 ЗОП) 

Представят се мотиви за всеки поставен критерий отделно 

 

Критерии за подбор по чл. 49 ЗОП:                                                                  Да  Не 

Мотиви за поставените критерии за подбор: 

 

 

Критерии за подбор, свързани с наличен финансов ресурс:                          Да  Не 

Мотиви за поставените критерии за подбор: 

 

 

Критерии за подбор, свързани с технически възможности и/или квалификация:  

                                                                                                                              Да  Не 

1. Критерий за подбор (описание и минимално изискване)  2:  
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В процедурата могат да участват лица, които общо за последните 3 (три) години, 

считано до датата на подаване на офертите в настоящата процедура, са изпълнили 

минимум  3 (три) услуги, еднакви или сходни с предмета. на поръчката.  

Под „сходни с предмета на поръчката.”, за изпълнение на настоящето изискване, 

следва да се разбира изграждане, внедряване и/или поддръжка на информационна 

база данни. 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

Предвид спецификата на предмета на обществената поръчка участниците следва да 

притежават опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка услуги, тъй като наличието на подобен опит е предпоставка за избора на 

опитен изпълнител, който може качествено да изпълни дейностите по поръчката, 

така че да доведат до постигане на целения от Възложителя резултат – задоволяване 

на нуждите на администрацията, бизнеса и обществото от изчерпателни, качествени 

и достъпни специализирани данни. 

2. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

Наличието на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалент е гаранция за спазването на определени стандарти при 

управлението на процесите, като фокусът му е също и върху удовлетвореността на 

клиентите. Поставянето на изискване за сертификати, които удостоверяват 

съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление 

на качеството е допустимо условие към техническите възможности и квалификация 

на кандидатите и участниците в съответствие с чл. 51, ал. 1, т. 13 от ЗОП. 

3. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

Участникът следва да притежава внедрена система за управление на ИТ услугите, 

сертифицирана съгласно стандарт ISO 20000-1:2011 или еквивалентен. 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

Системата за управление на ИТ услугите по стандарт ISO 20000-1:2011 или 

еквивалентен гарантира, че предоставените от изпълнителя услуги ще отговарят на 

изискванията и добрите световни практики в областта на предоставянето на ИТ 

услуги и информационната сигурност, както и че са в съответствие с нормативните 

изисквания. Ефективното управление на предоставянето на услуги и сигурността на 

информацията, чрез непрекъсната оценка на риска и внедряване на механизми за 



контрол ще гарантират ефективното използване на ресурсите на ДАМТН. 

4. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

Участникът следва да разполага със следния екип от експерти за изпълнение на 

обществената поръчка: 

 Ръководител на проекта 

Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областите 

„Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно 

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, 

придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 

- минимум 5 (пет) години опит в ръководенето на проекти или на екипи в 

областта на информационните системи и технологии; 

- опит като ръководител на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта за 

осъществявани дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. 

 

 Специалист системен архитект 

Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в 

областта „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” 

съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 

- Минимум 3 (три) години опит в областта на информационните технологии; 

- опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в 

областта на изграждането на информационни решения, базирани на многослойни 

архитектури и/или архитектури, ориентирани към услуги; 

 

 Специалист софтуерна разработка 

Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в 

областта „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” 

съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 

- минимум 3 (три) години опит в програмирането; 

- опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в 

областта на изграждането на информационни решения; 

 

 Специалист информационна сигурност 

Образование: образователна-квалификация минимум степен „бакалавър“ в 

областта „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” 

съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните 

направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина, в специалности, еквивалентни на посочените. 

Професионален опит: 

- Минимум 3 (три) години опит в анализа на информационния риск; 



- опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в 

областта на оценка и контрол на риска в IT системи; 

- опит в реализацията на най-малко 2 (два) успешно завършени проекта в 

изграждането и реализирането на решения за сигурност; 

 

 Ключов експерт - Юрист 

Образование: образователно-квалификационна степен „магистър” в областта 

„Социални, стопански и правни науки”, специалност „Право” съгласно 

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентна образователна степен, 

придобита в чужбина, по специалност, еквивалентна на посочената. 

Професионален опит: 

- общ професионален опит по специалността минимум 3 (три) години; 

- опит в анализа на нормативна база. 

-  

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

Спецификата на предмета на настоящата обществена поръчка налага изпълнението 

на дейностите от компетентен екип от експерти, притежаващи необходимата 

професионална квалификация и опит за постигане на целения от Възложителя 

резултат - задоволяване на нуждите на администрацията, бизнеса и обществото от 

изчерпателни, качествени и достъпни специализирани данни. 

 

 

Изисквания, произтичащи от друга нормативна уредба:         Да  Не 

1. Критерий за подбор (описание и минимално изискване)  3:  

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

2. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 
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РАЗДЕЛ IV 

Критерий за оценка на офертите 
 

Пълно описание на методиката за оценка на оферти (когато критерият е икономически 

най-изгодна оферта): 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА 

К1. Оценка на техническото предложение за изпълнение на обществената 

поръчка - с относителна тежест при оценяването 60%; 

К2. Предлагана цена - с относителна тежест при оценяването 40%. 

 

2. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

 

Комплексната оценка (КО) е сбор от точките по показатели К1 и К2, както 

следва: 

КО = К1 + К2 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. 

Максималният брой точки, който може да получи един участник, е 100. Участниците 

се класират по низходящ ред. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, изпълнителят 

се определя по реда на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. 

 

1. Критерии за оценяване на техническите предложения на участниците (К1): 

Оценката по показателя „Техническо предложение” (K1), с максимален брой точки 

60, е сбор от оценките по посочените в таблицата подпоказатели: 

 

Подпоказател Максимален 

брой точки 

Т1 – Методология за изпълнение на дейностите, включени в 

предмета на обществената поръчка 

30 

Т2 – Методология за управление на риска 30 

Общо точки по подпоказатели Т1 и Т2  60 

 

Оценките по всеки от посочените подпоказатели ще се формират по 

представените по-долу обективни критерии: 

 

 По отношение на подпоказател Т1 - Методология за изпълнение на 

дейностите ще се присъждат съответно по 10, 20 или 30 т. 

 

Критерии Брой точки 

Описани са всички  стъпки и действия, които ще бъдат 

извършени в рамките на дейностите, включително методите за 

тяхното осъществяване и резултатите, които ще бъдат 

постигнати от реализацията им, като е изразена логическата 

10 



връзка между тях и предвидената в Техническата спецификация 

последователност. Предложена е организация за изпълнение на 

поръчката, в която са посочени предвидените материални и 

човешки ресурси и е описано разпределението на задачите и 

отговорностите на всеки един експерт от екипа.  

Налице са следните обстоятелства: 

- Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното 

осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

реализацията им, както и логическата връзка между тях, 

преповтаря заложените в Техническата спецификация 

изисквания, без да е допълнено с тълкуване на изискванията 

от страна на участника.  

- Описано е разпределението на задачите и отговорностите на 

всеки един експерт от екипа, но същото не е обосновано и/или не 

кореспондира на представения в офертата план – график и/или би 

довело до неравномерно натоварване на експертите, съобразно 

компетентностите им; 

Описани са всички стъпки и действия, които ще бъдат извършени 

в рамките на дейностите, включително методите за тяхното 

осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

реализацията им, като е изразена логическата връзка между тях и 

предвидената в Техническата спецификация последователност. 

Предложена е организация за изпълнение на поръчката, в която 

са посочени предвидените материални и човешки ресурси и е 

описано разпределението на задачите и отговорностите на всеки 

един експерт от екипа. 

Налице е едно от следните обстоятелства: 

- Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното 

осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

реализацията им, както и логическата връзка между тях, 

преповтаря заложените в Техническата спецификация 

изисквания, без да е допълнено с тълкуване на изискванията 

от страна на участника. 

- Описано е разпределението на задачите и отговорностите на 

всеки един експерт от екипа, но същото не е обосновано и/или не 

кореспондира на представения в офертата план – график и/или би 

довело до неравномерно натоварване на експертите, съобразно 

компетентностите им. 
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Описани са всички стъпки и действия, в рамките на дейностите, 

включително методите за тяхното осъществяване и резултатите, 

които ще бъдат постигнати от реализацията им, като е изразена 

логическата връзка между тях и предвидената в Техническата 

спецификация последователност. Предложена е организация за 

изпълнение на поръчката, в която са посочени предвидените 

материални и човешки ресурси и е описано разпределението на 

задачите и отговорностите на всеки един експерт от екипа. 

Изложението на стъпките и действията, методите за тяхното 

осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

реализацията им, както и логическата връзка между тях, е 

съобразено с изискванията в Техническата спецификация и 

30 



допълнено с тълкуване на изискванията от страна на 

участника. Описано е разпределението на задачите и 

отговорностите на всеки един експерт от екипа, като същото е 

обосновано, кореспондира на представения в офертата план – 

график и предвижда равномерно натоварване на експертите, 

съобразно компетентностите им. 

 

 По отношение на подпоказател Т2 - Методология за управление на риска 

ще се присъждат съответно по 10, 20 или 30 т. на база следните критерии: 
 

Критерии Брой точки 

Участникът е анализирал идентифицираните в Техническата 

спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 

настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и 

сферата им на влияние, като е предложил мерки за недопускане на 

възникването им и мерки за предотвратяване на тяхното негативно 

влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване). Не са 

идентифицирани допълнителни рискове. 

10 

Участникът е анализирал всички идентифицирани в Техническата 

спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 

настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и 

сферата им на влияние, като е предложил мерки за недопускане на 

възникването им и мерки за предотвратяване на тяхното негативно 

влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване). 

Идентифицирани и анализирани са още 2 (два) допълнителни 

риска, относими към предмета на настоящата обществена 

поръчка, като са предложени мерки за предотвратяване на 

настъпването им и мерки за предотвратяване на тяхното 

негативно влияние (при евентуално настъпване). 

20 

Участникът е анализирал всички идентифицирани в Техническата 

спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 

настъпване, въздействието им върху изпълнението на дейностите и 

сферата им на влияние, като е предложил мерки за недопускане на 

възникването им и мерки за предотвратяване на тяхното негативно 

влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване). 

Идентифицирани и анализирани са повече от 2 (два) 

допълнителни риска, относими към предмета на настоящата 

обществена поръчка, като са предложени мерки за 

предотвратяване на настъпването им и мерки за предотвратяване 

на тяхното негативно влияние (при евентуално настъпване). 

30 

 

С оглед ефективното и качествено изпълнение на предмета на настоящата 

обществена поръчка, във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническото 

задание, са идентифицирани следните рискове, за които Възложителят предварително 

уведомява Изпълнителя, с цел предприемане от последния на необходимите мерки за 

качествено и навременно изпълнение: 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 



 Констатирани дефекти в разработената софтуерна система, произтичащи от 

дизайна, реализацията, внедряването или други елементи на процеса за разработка; 

 Промени в нормативната уредба, които ще рефлектират върху изпълнението на 

проекта; 

 Промени в изискванията на ОПРКБИ във връзка с наблюдението и отчитането 

на дейностите по договора, сключен с Бенефициента; 

 

Всеки от членовете на комисията извършва оценяване на предложенията на 

участниците по показател Т1, за което попълва индивидуален оценителен лист, в 

който излага мотивите си за присъждане на съответния брой точки. При изчисляване 

на оценката на съответния участник се взема предвид средно аритметичният резултат 

от всички индивидуални оценки. 

 

Оценката за показателя К1 е сбор от точките по подпоказатели Т1 и Т2, както 

следва: 

 

К1 = Т1 + Т2 
 

2. Критерий за оценяване на ценовите оферти на участниците (К2): 

Максималният брой точки по този показател е 40. 

Оценката на предложената от всеки участник цена ще бъде изчислена от 

комисията при прилагане на следната формула: 

К2 = (минимална предложена обща цена за изпълнение на поръчката) / 

(общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника) x 40 

като: 

-„минималната предложена обща цена за изпълнение на поръчката” е най-ниската 

предложена цена от участник, допуснат до класиране; 

-„общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника” е цената, 

предложена от конкретния участник за изпълнение на поръчката 

 

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия 

се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 
 

 

включително и по обособени позиции (когато методиката за оценка на офертите е 

различна за отделните обособените позиции)  4:  

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Предварителен контрол 
 

                                                           
4 Полето се мултиплицира толкова пъти, колкото са обособените позиции 



Осъществяван ли е предварителен контрол на проектите на документи?     Да  Не 

Изходящ номер на становището по чл. 20а, ал. 3 ЗОП: № ПК-К-31 от 12.06.2015 г. 

Осъществяван ли е предварителен контрол на предходна процедура със същия 

предмет, която е била прекратена?                                                                                  Да  Не 

Изходящ номер на становището за съответствие на АОП: 

Мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП, когато възложителят не е взел предвид направените от 

АОП препоръки или конкретни указания 5: 

препоръка или конкретно указание, 

което не е взето предвид: 

мотиви: 

1. Вписаната информация в поле 

II.1.5) не е достатъчна, за да се получи 

представа за дейностите в обхвата на 

настоящата обществена поръчката.  

 Препоръчваме в полето да се 

опишат основните дейности, 

предвидени в обхвата на поръчката. 

2. В поле ІІ.1.6), възложителят е 

посочил CPV код 72200000 – 

Програмиране и софтуерни 

консултантски услуги. От 

предоставената информация в полета 

II.1.1), ІІ.1.5) и ІІ.2.1) не може да се 

направи изводът, че предметът на 

настоящата обществена поръчка е 

включен в списъка по чл. 30 от Закона 

за интеграция на хората с 

увреждания. Възложителят следва да 

има предвид, че чрез необосновано 

запазване на процедурата за 

изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора 

с увреждания може да  ограничи 

конкуренцията. Също така 

посоченият код е общ и не дава 

представа за дейностите, включени в 

предмета на възлаганата обществена 

Обхвата на поръчката предвижда да бъде 

разработена  информационна база данни 

за надзор на пазара. Съгласно общия 

терминологичен речник (CPV)  предметът 

на поръчката попада в код 72212000 – 

Услуги по програмиране на приложен 

софтуер, което е под код в основна група 

72200000 – Програмиране и софтуерни 

консултантски услуги, която група 

попада в Приложение към т. 1- Списък 

на произвежданите и доставяни стоки, на 

изпълняваното строителство и на 

предоставяните услуги, които се възлагат 

на специализираните предприятия или 

кооперации на хора с увреждания по реда 

на Закона за обществените поръчки към 

Решение № 551/25.07.2014 г. на МС. 

                                                           
5 Полето не е задължително за попълване 



поръчка. Възложителят следва да има 

предвид, че когато част от дейностите 

включени в предмета на поръчката са 

включени в списъка по чл. 30 от 

Закона за интеграция на хората с 

увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 2 

ЗОП е длъжен да ги отдели в 

обособена позиция и да обяви, че 

същата е предназначена за 

изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора 

с увреждания. 

 


