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По т.I (1) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.
ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Адрес:
Ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. В, ет. 15
Град:
София

Пощенски
Държава:
Република България
код:
1303
Телефон:
+ 359 (2) 822 09 43

За контакти:
Лице/а за контакт:
Боряна Петрова Петрова
Факс:
Електронна поща:
petrova@itagroup.bg
+ 359 (2) 920 04 68
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.itaengineering.com

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно І.1)
о: моля, попълнете Приложение А.I
Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни
документи) могат да бъдат получени на:
Съгласно І.1)
моля, попълнете Приложение А.ІІ
Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно І.1)
моля, попълнете Приложение А.ІІІ
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество
моля, уточнете):

ейност
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места за отдих и култура

търговска дейност
 друго (моля, уточнете):
Инженеринг и системна интеграция
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата:
Услуги:
„Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на
ресурсите в предприятието- ERP система”
ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства
на конкретния предмет на вашата процедура)
(а) Строителство

(б) Доставки

Изграждане

Покупка

(в) Услуги 
Категория услуга:№ 27

Лизинг
Проектиране и изпълнение
Покупка на изплащане

Рехабилитация,
реконструкция
Строително-монтажни
работи

(вж. приложение № 3 към
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за
Наем за машини и обществените поръчки,
оборудване
съгласно чл.47, т.4 от ПМС
№ 55 от 2007 г.)
Комбинация от
изброените
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Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
________________________ ______________________
________________________ ______________________

Място на изпълнение на
услугата:
гр. София 1309, ул. „Кукуш“
2, ет. 4, Западно крило;
Гр. София 1303, Ж.к. Зона Б5, бл. 7, вх. В, ет. 15
код NUTS: BG 411

ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата:
„Консултации по разработване и внедряване на Система за управление на
ресурсите в предприятието- ERP система”
ІІ.1.4) Обособени позиции:

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова
пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена позиция

за една или повече
обособени позиции

за всички обособени
позиции



ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
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Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Услугите по разработване и въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите
на предприятието (ERP система) следва да се извършват при следната последователност:
Запознаване с дейността на предприятието и уточняване на изискванията към
модулите на софтуерната система и тяхната функционалност
Цел на дейността е екип разработчици на софтуерната система да се запознае с дейността
на фирмата (специфичните за нея процеси) и да формулира конкретните параметри на
системата.
Процесът се основава на:
 Преглед и запознаване с вътрешно-фирмените нужди и изисквания към продукта;
 Анализ на процесите и отговорностите; анализ на критичните за всеки процес точки,
контролите върху процесите и измерването на процесите;
 Анализ на хардуерната обезпеченост на възложителя и даване на препоръки за
необходимостта от промени с оглед успешното инсталиране на системата след
завършването й.
На база извършения преглед и анализ, екипът разработчици на системата, съвместно с
възложителя, изготвя предварителна архитектура на софтуерния продукт.
Разработване на първа версия на софтуерната система и съвместен преглед с
възложителя
В рамките на дейността екипът на изпълнителя разработва първоначална тестова версия
на софтуерната система, обхващаща уточнените по Дейност 1 параметри и
функционалности. Тестовата версия на системата трябва да има потребителски
интерфейс, за да се извърши съвместен преглед заедно с екип на ИТА ИНЖЕНЕРИНГ
ООД и да се маркират евентуалните корекции и разширяване на функционалностите, ако
това е необходимо. При съвместния преглед се извършва тест на всеки отделен модул на
системата и на всяка отделна функционалност, с оглед намаляване на необходимостта от
корекции на по-късните етапи по доразработване и инсталиране на системата.
Разработване на окончателна версия на софтуерната система. Тестово внедряване.
На база насоките, констатациите и препоръките, получени в рамките на Дейност 1 и
Дейност 2, екипът на изпълнителя разработва окончателна версия на софтуерния продукт.
Преди тестовото внедряване се извършва последен функционален преглед на системата
съвместно с представители на предприятието.
Тестовото внедряване се извършва при ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД и цели проверка и
изграждане на пълна хардуерна съвместимост и проверка на работата на системата при
условията на предприятието. В рамките на процеса се прави преглед на базите данни в
предприятието, с които ще работи окончателната версия на системата, и се извършва
тестово вграждане на бази данни в софтуера и проверка на тяхното управление.
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Поетапно инсталиране на разработения софтуерен продукт. Допълнителна
настройка.
Изпълнителят, съвместно с екип на ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, внедрява потвърдения
софтуерен продукт във всички предвидени структурни звена и нива в предприятието.
През периода на инсталацията, екипът разработчици на системата нанася корекции в нея,
ако това е необходимо с оглед успешното внедряване.
Обучение на персонала на ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД за работа с внедрената
система за управление
В рамките на дейността, екип на изпълнителя извършва пълно практическо обучение, във
всички предвидени структурни звена и нива на персонала на дружеството за работа с
въведената софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието (ERP
система). В рамките на обучението изпълнителят демонстрира всички функционалности
на системата, указва специфичните изисквания за работа с всяка една от тях, инструктира
служителите относно имплементирането на фирмена база данни в системата и дава
предварителни указания относно честно срещани въпроси, свързани с безпроблемната
работа със системата.
За извършеното обучение се съставя протокол, съдържащ и имената на обучените
служители.
Резултат: Дейността по разработване и въвеждане на софтуерна система за
управление на ресурсите на предприятието (ERP система) приключва с разработена
и практически внедрена система и обучени служители на предприятието за работа
със системата, удостоверено с лиценз, протокол или ръководство за работа, в
зависимост от търговската практика на изпълнителя.

Кандидатите следва да предложат:
Система за управление на ресурсите на предприятието насочена към
координиране дейностите по продажби, маркетинг, операции, логистика,
закупуване, финанси, разработване на нови продукти и човешките ресурси чрез:
 Интегриране на данни от счетоводството, операциите и човешките ресурси.
 Финансовата отчетност, която да улесни извършването на справки, проверки и
анализ, както и възможности за преминаване към изцяло електронни
транзакции
 Анализ на количествата и видовете поръчки и тяхното оптимизиране
 Обвързването на данните от дейността с предварително зададените измерими
цели
 Обвързването на стратегиите с конкретни измерими показатели и създаване
предпоставки за по-лесното им визуализиране
 Постоянно наблюдение и контрол върху производителността посредством
анализ на ключови фактори и показатели
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 Възможностите за планиране и проследимост на всички обучения и
квалификации на служителя
 По-добра гъвкавост при промяна на законовата среда или бизнес изискванията
 Минимизиране на риска, свързан с поддържането на разнородна IT среда, чрез
използването на множество различни софтуерни решения,
И която да включва:
1. Модул за контрол на финансовите потоци
2. Модул за контрол върху складовите наличности
3. Модул за поддържане данните на човешки ресурси и следене за тяхната
наличност по проекти на фирмата
4. Модул за материали и суровини- покупки, поръчки, използвани материали
5. Възможност за лесно въвеждане на данни и удобен потребителски
интерфейс
6. Възможност за лесно интегриране с други софтуерни решения
Лицензи за брой потребители на системата между 5 и 10.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 400 000,00 лв.
или от ____________________ до _________________

ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци – 9 (девет) месеца или
договора).
или
(дд/мм/гггг)
(дд/мм/гггг)

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
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ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора):
При подаване на офертата кандидатите представят гаранция за участие в размер 1% от
прогнозната стойност на процедурата или 4 000,00 лв.
Кандидатите сами избират формата на гаранцията за участие: парична сума или банкова
гаранция, при спазване на следните условия:
При избор гаранцията за участие да бъде парична сума, кандидатите следва да преведат
сумата по банковата сметка на Възложителя:
ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
БАНКА: УниКредит Булбанк
IBAN: BG37 UNCR 9660 1003 1934 14
BIC: UNCRBGSF
С основания за плащане: „Гаранция за участие в процедура по проект 4МС-02-90/ 27.04.2912
г. за избор на изпълнител с предмет „Консултации по разработване и внедряване на Система
за управление на ресурсите в предприятието – ERP система”.
- Документът, удостоверяващ платената гаранция под формата на парична сума, следва
да бъде заверен с печат и подпис от съответната банка.
- В случай, че участникът е превел сумата по електронен път (електронно банкиране),
следва да завери съответния документ с подпис и печат на банката.
При избор на предоставяне на банкова гаранция, кандидатите следва да имат предвид:
- Банковата гаранция да е със срок – срокът на валидност на офертата
- Банковата гаранция следва да бъде представена в оригинал.
- Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, издадена от банка в полза
на Възложителя, със срок на валидност и условия, които да отговарят на приложения в
документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие.
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата:
 оттегли заявлението /офертата си след изтичането на срока за получаване на
заявленията/ офертите;
 е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.
Възложителя освобождава гаранциите за участие на:
 отстранените кандидати в срок 10 работни дни след изпращане на решението на
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възложителя за определяне на изпълнител / определяне на кандидатите, които ще
участват в договарянето;
 класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за
изпълнение, а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след
изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.
При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10
работни дни след издаване на решението за прекратяване.
1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора
Представя се като парична сума или банкова гаранция, в размери, посочени в договора с
избрания Изпълнител. Паричната сума се превежда по банковата сметка на “ИТА
Инженеринг” ООД или под формата на неотменима и безусловна банкова гаранция със срок
- срока на изпълнение на договора.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за изпълнение.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат
Финансирането по настоящата процедура е по сключен Договор за БФП № 4МС-02-90/
27.04.2012 г. „Разширяване на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността
чрез внедряване на системи за управление на сигурността и ресурсите в ИТА ИНЖЕНЕРИНГ
ООД” , процедура BG161ЗРО003-2.1.12 “Покриване на международно признати стандарти и
въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и съфинансирана със
собствени средства от Възложителя.
Условията и начините на плащане към Изпълнителя, съгласно Раздел IV, чл. 4.1. от „Проект
на договор” ще бъдат, както следва:
-

Авансово плащане в размер на 20% от стойността, в срок до 30 /тридесет/ календарни
дни след подписване на договор.

-

Междинно плащане в размер на 40% от стойността , в срок до 30 /тридесет/
календарни дни след подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на
„Проект на Системата (blueprint или еквивалент).
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Окончателно плащане в размер на 40% от стойността в срок до 30 /тридесет/
календарни дни след подписване на финалния приемо-предавателен протокол за
въвеждане на Системата в продуктивна експлоатация.”

Заплащането ще се извършва в български лева и по банков път.
Плащанията ще се извършват на база оригинални данъчни фактури, във всяка от които точно
е описано основанието, съгласно определените условия и начини на плащане.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да 
Ако да, опишете ги:
Съгласно чл.2, ал. 2 от ПМС 55/12.03.2007г. в доставката да са включени всички
допълнителни дейности, свързани с транспорта, монтажа, въвеждане в експлоатация на
софтуера, както и обучението на персонала на Възложителя за работа с тях.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за
самоличност
ЕИК или копие от документ за регистрация за кандидати юридически лица - копие,
заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”:
1.1.

актуална извадка от интернет страницата на Агенцията по вписванията
или

1.2.

а) Копие от документ за първоначална съдебна регистрация
и
б) валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по- рано от 3 месеца
от датата на отваряне на офертите

 В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица,
в офертата си участникът прилага за всяко юридическо лице документи по т. 1.1.
или т. 1.2.
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 В случай, че кандидатът е обединение/ консорциум всеки от участниците следва да
представи документи по т.1.1. или т.1.2.;
 Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, се изисква и по
отношение на подизпълнителите представянето на документи по т. 1.1. или т. 1.2.
1.3. За физически лица - документ за самоличност - копие, заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”
1.4. В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се изисква съответен
еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която
кандидатът е установен, придружен с превод на български език, извършен от заклет
преводач- копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”;
2. В случай, че кандидатът е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, следва
да представи Договор за учредяване на обединение (оригинал или нотариално заверено
копие)
Договорът за учредяване на обединение (със заличени финансови параметри)
трябва да включва клаузи, които да гарантират и уреждат:
 Взаимоотношенията между страните за качествено изпълнение на дейностите,
предмет на настоящата поръчка;
 Отговорността на страните – членовете да са отговорни заедно и поотделно, за
изпълнението на договора;
 Обединението / консорциумът е създадено със срок до окончателното изпълнение на
договора за изпълнение на настоящата поръчка, включително до определения
гаранционен срок и всички членове на обединението са задължени да останат в него
до окончателното изпълнение на договора и края на гаранционния срок.
В случай че за изпълнител бъде определен обединение/ консорциум, Бенефициентът
няма да изисква регистрирането му като юридическо лице.
3. В случай, че за Изпълнител бъде избран Кандидат, който предвижда участие на
подизпълнители, при сключване на договор с Възложителя ще се изисква представяне на
договор (със заличени финансови параметри) – в оригинал или нотариално заверено
копие, между Кандидата и избраните от него подизпълнители, в който трябва да включва
клаузи, които да гарантират и уреждат:
 Отговорността на страните при изпълнението на предмета на настоящата
поръчка;
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 Взаимоотношенията между страните за качествено изпълнение на дейностите,
предмет на настоящата поръчка;
 Договорът да е сключен за срок до окончателното изпълнение на предмета на
процедурата, включително до определения гаранционен срок и всички страни са
задължени да останат в него до окончателното изпълнение на предмета на
процедурата и края на гаранционния срок.
4. Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Постановление № 55 на Министерския съвет от
12 март 2007 г. (оригинал);
 В случай на кандидат обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, всеки
участник в него следва да представи Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от ПМС
№ 55/ 12.03.2007
 Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, представянето на
Декларация се изисква и по отношение на подизпълнителите.
Съгласно чл. 31, ал. 4, т. 2 - При сключване на договор, Кандидатът избран за изпълнител е
длъжен да представи документи, удостоверяващи липсата на декларираните
обстоятелства към момента на кандидатстване по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8, издадени от
компетентен орган.
В случай на избран Изпълнител обединение/ консорциум документите се представят от
всеки от участниците.
В случай на избран Изпълнител, който ще използва подизпълнители, документите се
представят и от подизпълнителите.
Избраният кандидат по процедурата при получаване на покана за сключване на договор е
длъжен да представи в указания му срок следните документи:
1. Свидетелство за съдимост на лицата, които са овластени да представляват
юридическото лице и са вписани в търговския регистър или в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния
като, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване или еквивалент, издадени
от компетентен съд – оригинал или копие, заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала”;
2. Удостоверение за актуално състояние или еквивалент, издадено Агенция по вписванията
– оригинал или копие, заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала”;
3. Удостоверение от Агенция по вписванията, че кандидатът не е в процедура по
несъстоятелност и ликвидация или еквивалент, – оригинал или копие, заверено с подпис,
печат и „Вярно с оригинала”;
4. Удостоверение от Национална агенция по приходите и съответната община, че
кандидатът няма просрочени задължения към държавата и общината или еквивалент,
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или надлежно одобрен план за разсрочено плащане на задължения, в случай, че такива
съществуват – оригинал или копие, заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала”
5. Други документи (ако е приложимо)
 Нотариално заверено изрично пълномощно, когато участник в процедурата се
представлява от лице, различно от законния си представител (оригинал);
 Нотариално заверено пълномощно от всички участници в обединението/
консорциума, с което упълномощават едно лице да представлява, да подаде оферта,
да попълни и подпише документите, които са общи за обединението/ консорциума,
да задължава, да получава указания за и от името на обединението/ консорциума,
когато съответното лице не е изрично вписано като представляващо в договора, с
който обединението/ консорциума е създадено (оригинал);
ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата (по чл. 31, ал. 3)
Съгласно чл.31, ал. 1 и 2 от ПМС №55/ 12.03.2007 г. Бенефициентът отстранява от
участие в процедурата кандидат, който е:
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления по Наказателния
кодекс:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
4. в открито производство по несъстоятелност или в аналогично производство съгласно
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано;
5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) лишен от правото да упражнява определена професия или
дейност, която е изискуема за изпълнение на предмета на процедурата;
6. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган.
Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказват от кандидатите:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) с декларация - при подаване на заявлението за
участие или офертата;
2. с документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването
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на договора.
Съгласно чл. 31, ал. 7 от ПМС № 55/ 12.03.2007 г. ще бъдат отстранявани и кандидати,
които или при които лицата по чл. 31, ал. 5 попадат в някоя от категориите, определени в чл.
93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия
бюджет на Европейските общности, или са свързани лица по смисъла на § 15, ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен
или контролен орган на бенефициента.
Бенефициентът отстранява и кандидат за представяне на оферта, която не отговаря на
минималните изискванията, посочени в пояснителния документ и документацията за участие
предоставена от Бенефициента.
Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, гореописаните условия се
прилагат и по отношение на подизпълнителите.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 15, ал. 3)
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. ОПР и Баланс за трите последни
приключени финансови години
(2009, 2010, 2011), в зависимост
от датата, на която кандидатът е
учреден или започнал дейността
си
(копие, заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала”)

Общ оборот за последните три приключени
финансови години (2009, 2010 и 2011), в
зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или започнал дейността си, надхвърлящ
минимум 2 пъти прогнозната стойност на
настоящата поръчка. Два пъти прогнозната
стойност на настоящата поръчка е 800 000 лв.

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 15, ал. 5)
Изискуеми документи и информация
1. Валиден сертификат по стандарт
ISO 9001:2008 или еквивалентно
(копие, заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала”);

Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. Кандидатът
да
има
внедрена
и
сертифицирана Система за управление на
качеството, съгласно стандарт ISO
9001:2008 или еквивалентно; Внедрена и
сертифицирана Система за управление на
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услугите, съгласно стандарт ISO 20000-1
или
еквивалентно;
Внедрена
и
сертифицирана Система за управление на
информационната сигурност, съгласно
стандарт ISO 27001 или еквивалентно.
(За кандидати обединение/ консорциум и
кандидати,
предвиждащи
участие
на
подизпълнители
е
достатъчно
един
от
участниците,
съответно
кандидат
или
подизпълнител да представи доказателства)

2. Опит в проекти за разработване и
2. Списък договори по образец
внедряване
на
управленски
(оригинал)- Списък на изпълнени
информационни
системи
договори за последните три
Наличие на поне 1 (един) изпълнен
приключили финансови години
договор
със
сходен
предмет
на
(2009,2010 и 2011) ), в зависимост
процедурата*
от датата, на която кандидатът е
Поне 1 (една) референция за изпълнен
учреден или започнал дейността
договор
със
сходен
предмет
на
си, с изчерпателно посочване на
процедурата *
изискваната за тях информация в
(За кандидати обединение/ консорциум и
образеца и печат и подпис на
кандидати,
предвиждащи
участие
на
кандидата;
подизпълнители
е
достатъчно
един
от
Референции от клиенти за
участниците,
съответно
кандидат
или
подизпълнител
да
представи
доказателства)
успешно приключени проекти, от
посочените в „Списък договори”,
(копие, заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с * Под сходни с предмета на процедурата дейности
следва да се разбира - разработка, внедряване и
оригинала”);
поддържане на информационни системи, анализ и
моделиране на бизнес процеси.

3. Документи,
доказващи
изпълнение на изискванията към
екипа по проекта
 Автобиография
 Диплом за завършено образование

3. Основният екип да включва необходимия
брой консултанти, отговарящи минимум
на следните профили:
 Ръководител проект
Висше инженерно или образование в областта на
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информационните технологии, с квалификация за
управление на проекти; минимум 5 (пет) години
опит в управление на проекти за внедряване на
управленски информационни системи; участие в
изпълнението на минимум 1 (един) договор в
предприятия с предмет на дейност, сходен с
предмета на дейност на Възложителя*;

(копие, заверено от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с * Основната дейност на “ИТА Инженеринг” ООД
е предоставянето на инженерингови услуги и
оригинала”)
системна интеграция.
 Консултанти за управление на сервизна
дейност и обслужване на клиенти
Висше
инженерно
или
икономическо
образование или висше образование в областта
на информационните технологии, минимум 3
(три) години опит с конкретната ERP система,
която се предлага; участие в изпълнението на
минимум 1 (един) договор в предприятия с
предмет на дейност, сходен с предмета на
дейност на Възложителя
 Консултант
за
управление
на
логистични процеси
Висше
инженерно
или
икономическо
образование или висше образование в областта
на информационните технологии, с поне
петгодишен опит в проекти за внедряване и
поддръжка на управленски информационни
системи
в
производствени
предприятия,
минимум 3 (три) с конкретната ERP система,
която се предлага;
 Консултант за модул управление на
проекти,
Висше
инженерно
или
икономическо
образование или висше образование в областта
на информационните технологии, с поне
петгодишен опит в проекти за внедряване и
поддръжка на управленски информационни
системи
в
производствени
предприятия,
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минимум 3 (три) с конкретната ERP система,
която се предлага
 Консултант за анализ, моделиране и
оптимизиране на бизнес процеси
Висше
образование
в
областта
на
информационните технологии или икономика,
притежаващ поне петгодишен опит в проекти за
моделиране, анализ и оптимизация на бизнес
процеси, минимум 3 (три) с конкретната ERP
система, която се предлага;
 ИТ консултант
Висше инженерно или образование в областта на
информационните технологии, притежаващ поне
петгодишен опит в проекти за внедряване на
управленски информационни системи, минимум
3 (три) с конкретната ERP система, която се
предлага.

4. Документ/и от производителя на
софтуерния продукт, доказващ,
че той е оторизиран за България

4. Оторизационно писмо или подобен документ
от производителя на предлаганата система
(когато той е различен от Изпълнителя), че
Изпълнителя има право да продава и внедрява
предлагания продукт на територията на
България.

ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с обект
предоставяне на услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби и професията:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
да 
не 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
(моля, отбележете вида на процедурата)
Открит избор:



Договаряне с пояснителен документ:

ІV.1.2) Ограничение на броя на кандидати, които ще бъдат поканени да
представят оферта или да участват в процедура на договаряне с пояснителен
документ:
НЕПРИЛОЖИМО
Минимален брой (не по-малко от трима): …….
Максимален брой: …….
Критерии: …….
Брой: ………

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
найили
икономически най-изгодна оферта
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посочените по-долу показатели са изброени съобразно тяхната относителна
тежест
посочените по-долу показатели са в низходящ ред на значимост, когато
оценяването на относителната тежест не е възможно поради обективни причини
Критериите се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които не
са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 31 , и
които отговарят на обявените от възложителя изисквания за икономическо и
финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности
показатели, посочени в документацията
Показатели
1.
Предложена
цена П1
2.
Гаранционен
срок П2
3. Условия на
гаранционна
поддръжка/
обслужване П3
4.
Период
на
следгаранционно
обслужване
на
предварително
фиксирана цена
П4
5.
Функционалност
П5

Тежест
30 %
10 %
30 %

Показатели
6. ______________
7. ______________
8. ______________
9. ______________
10. _____________

Тежест
________________
________________
________________
________________
________________

10 %

20 %

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор,
представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация
и технически възможности на кандидатите.)

ІV.3) Административна информация
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ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Договор за БФП № 4МС-02-90/ 27.04.2012 г.
ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за
участие - спецификации и допълнителни документи
Пояснителният документ се предоставя на всеки заявил интерес кандидат по някой
от следните способи:
- Чрез предоставянето му на ръка;
- Чрез изпращане по електронна поща;
- Чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е превело на
Възложителя / Бенефициента стойността на пощенските разходи;
- Чрез изпращане по факс.
Предвижда ли се закупуване на документацията за участие в процедурата
(не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)
да 
Ако да, посочете цена (в цифри): 2,00 валута: лева
В случай че се предоставя срещу заплащане, възложителят няма право да определя
цена на документацията, която е по-висока от действителните разходи, свързани с
нейното копиране.
Условия и начин за плащане:
Документацията може да се закупи на посочения на Възложителя адрес в работно
време, чрез внасяне сумата на каса срещу издаването на документ
или
Паричната сума се превежда по банковата сметка на “ИТА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
IBAN: BG37 UNCR 9660 1003 1934 14, BIC UNCRBGSF
При получаване на документите за кандидатстване се предоставя платежното
нареждане/ документът за платена сума.
ІV.3.3) Срок за подаване на оферти или заявления
Дата: 22/02/2013г.

Час: 17:30
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ІV.3.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерен пояснителният
документ:
1. www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на
Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3.

www.itaengineering.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

ІV.3.5) Срок на валидност на офертите/заявленията
(дд/мм/гггг)
или
в месеци: 6 (шест) или

(от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите/заявленията
Дата: 25/02/2013г.
Час: 10:30
Място (когато е приложимо): Гр. София 1303, Ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. В, ет. 15
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
(когато е приложимо) да 
Представители на кандидатите – представляващи кандидатите и/или надлежно
упълномощени от представляващите кандидатите лица;
Представители на Управляващия Орган на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българска икономика 2007-2013”.
След отваряне на ценовите оферти и обявяване на цената представителите на
кандидатите са длъжни да напуснат залата.
РАЗДЕЛ V ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ
ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ. 46, АЛ. 2:
Министерство на икономиката, енергетиката
„Европейски фондове за конкурентоспособност”

и

туризма,

Главна

дирекция
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РАЗДЕЛ VI ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО ВСЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ
МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65а – ЧЛ. 65б:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”
Копие от възраженията по реда на чл. 65а-чл.65б могат да бъдат подавани с копие до
Бенефициента.
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РАЗДЕЛ VІI: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия
пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за
самоличност:
ЕИК или копие от документ за регистрация за кандидати юридически лица - копие,
заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”:
1.1.
актуална извадка от интернет страницата на Агенцията по вписванията
или
1.2.
а) Копие от документ за първоначална съдебна регистрация
и
б) валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по- рано от 3 месеца от
датата на отваряне на офертите
 В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица,
в офертата си участникът прилага за всяко юридическо лице документи по т. 1.1. или
т. 1.2.
 В случай, че кандидатът е обединение/ консорциум всеки от участниците следва да
представи документи по т.1.1. или т.1.2.;
 Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, се изисква и по
отношение на подизпълнителите представянето на документи по т. 1.1. или т. 1.2.
1.3.
За физически лица - документ за самоличност - копие, заверено от кандидата
с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”
1.4.
В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се изисква
съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в
държавата, в която кандидатът е установен, придружен с превод на български език,
извършен от заклет преводач- копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст
„Вярно с оригинала”;
2. В случай, че кандидатът е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице,
следва да представи Договор за учредяване на обединение (оригинал или нотариално
заверено копие)
Договорът за учредяване на обединение (със заличени финансови параметри) трябва да
включва клаузи, които да гарантират и уреждат:
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 Взаимоотношенията между страните за качествено изпълнение на дейностите,
предмет на настоящата поръчка;
 Отговорността на страните – членовете да са отговорни заедно и поотделно, за
изпълнението на договора;
 Обединението / консорциумът е създадено със срок до окончателното изпълнение на
договора за изпълнение на настоящата поръчка, включително до определения
гаранционен срок и всички членове на обединението са задължени да останат в него до
окончателното изпълнение на договора и края на гаранционния срок.
В случай че за изпълнител бъде определен обединение/ консорциум, Бенефициентът няма
да изисква регистрирането му като юридическо лице.
3. В случай, че за Изпълнител бъде избран Кандидат, който предвижда участие на
подизпълнители, при сключване на договор с Възложителя ще се изисква представяне на
договор (със заличени финансови параметри) – в оригинал или нотариално заверено
копие, между Кандидата и избраните от него подизпълнители, в който трябва да включва
клаузи, които да гарантират и уреждат:
 Отговорността на страните при изпълнението на предмета на настоящата
поръчка;
 Взаимоотношенията между страните за качествено изпълнение на дейностите,
предмет на настоящата поръчка;
 Договорът да е сключен за срок до окончателното изпълнение на предмета на
процедурата, включително до определения гаранционен срок и всички страни са
задължени да останат в него до окончателното изпълнение на предмета на
процедурата и края на гаранционния срок.
4. Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Постановление № 55 на Министерския съвет
от 12 март 2007 г. (оригинал);
 В случай на кандидат обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, всеки
участник в него следва да представи Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от ПМС №
55/ 12.03.2007
 Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, представянето на
Декларация се изисква и по отношение на подизпълнителите.
Съгласно чл. 31, ал. 4, т. 2 - При сключване на договор, Кандидатът избран за изпълнител е
длъжен да представи документи, удостоверяващи липсата на декларираните
обстоятелства към момента на кандидатстване по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8, издадени от
компетентен орган.
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съюз и Договарящия орган.
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В случай на избран Изпълнител обединение/ консорциум документите се представят от
всеки от участниците.
В случай на избран Изпълнител, който ще използва подизпълнители, документите се
представят и от подизпълнителите.
Избраният кандидат по процедурата при получаване на покана за сключване на договор
е длъжен да представи в указания му срок следните документи:
1. Свидетелство за съдимост на лицата, които са овластени да представляват
юридическото лице и са вписани в търговския регистър или в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния
като, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване или еквивалент, издадени
от компетентен съд – оригинал или копие, заверено с подпис, печат и „Вярно с
оригинала”;
2. Удостоверение за актуално състояние или еквивалент, издадено Агенция по
вписванията – оригинал или копие, заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала”;
3. Удостоверение от Агенция по вписванията, че кандидатът не е в процедура по
несъстоятелност и ликвидация или еквивалент, – оригинал или копие, заверено с
подпис, печат и „Вярно с оригинала”;
4. Удостоверение от Национална агенция по приходите и съответната община, че
кандидатът няма просрочени задължения към държавата и общината или еквивалент,
или надлежно одобрен план за разсрочено плащане на задължения, в случай, че такива
съществуват – оригинал или копие, заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала”
5. Други документи (ако е приложимо)
 Нотариално заверено изрично пълномощно, когато участник в процедурата се
представлява от лице, различно от законния си представител (оригинал);
 Нотариално заверено пълномощно от всички участници в обединението/
консорциума, с което упълномощават едно лице да представлява, да подаде оферта, да
попълни и подпише документите, които са общи за обединението/ консорциума, да
задължава, да получава указания за и от името на обединението/ консорциума, когато
съответното лице не е изрично вписано като представляващо в договора, с който
обединението/ консорциума е създадено (оригинал);
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1. ОПР и Баланс за трите последни приключени финансови години (2009, 2010, 2011) копие, заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала”, ), в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или започнал дейността си
2.........................
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N……………….
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата
по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):
1. Валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентно (копие, заверено от
кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”);
2. Валиден сертификат по стандарт ISO 20000-1 или еквивалентно (копие, заверено от
кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”);
3. Валиден сертификат стандарт ISO 27001 или еквивалентно (копие, заверено от
кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”);
4. Списък договори по образец (оригинал) )- Списък на изпълнени договори за
последните три приключили финансови години (2009,2010 и 2011) ), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си, с изчерпателно
посочване на изискваната за тях информация в образеца и подпис и печат на
кандидата;
5. Референции от клиенти за успешно приключени проекти, от посочените в „Списък
договори”;
(копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”)
6. Документи, доказващи изпълнение на изискванията към екипа по проекта - (копие,
заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала”):






Автобиография
Диплом за завършено образование
Сертификати/ Удостоверения за професионална квалификация
Трудова книжка или друг документ, доказващ опит и квалификация (където е приложимо)
Граждански договор (където е приложимо)

7. Документ/и от производителя на софтуерния продукт, доказващ, че той е оторизиран
за България (копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала”):
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта (оригинал, подписана и подпечатана от кандидата) ;
2. Ценова оферта (оригинал, подписана и подпечатана от кандидата);
3. Техническа оферта (оригинал, подписана и подпечатана от кандидата);
4. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е
приложимо) – в оригинал;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители) (оригинал, подписана и подпечатана от кандидата);
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6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнители (ако кандидатът е
декларирал, че ще ползва подизпълнители) (оригинал, подписана и подпечатана);
7. Документи по т.А.1(представя се декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8); А.3; А 4, В 6
и Г.6 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 55 на
Министерския съвет от 12 март 2007 г.;
8. Документи по Б и В 1, В 2, В 3 и В 6 - За кандидати обединение/ консорциум и
кандидати, предвиждащи участие на подизпълнители е достатъчно един от
участниците, съответно кандидат или подизпълнител да представи доказателства.
9. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от
организацията на работа на конкретния бенефициент)
10. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) Декларация за валидност на офертите;
11. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата (оригинал, подписан и
подпечатан от кандидата).
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. До 5 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или
заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по
документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в тридневен срок от
постъпване на искането.
2. Разясненията се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на
такава, или се изпращат в тридневен срок от постъпване на искането до всички
кандидати, които са получили/ закупили документация за участие и са посочили
адрес за кореспонденция.
3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да
иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да
изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за
обстоятелствата, посочени в офертата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:

Телефон:

Държава:

Лице/а за контакт:
Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния документ и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Интернет адрес (URL):

Телефон:

Държава:

Факс :

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/ заявление
за участие.
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Официално наименование:
Адрес:
Град:

Пощенски код:

За контакти:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Интернет адрес (URL):

Телефон:

Държава:

Факс :
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.4 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция № ���

Наименование___________________

1) Кратко описание
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Количество или обем
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Прогнозна стойност без ДДС (ако е известна)
(в цифри): ____________________________________ лева
или от____________________ до _________________ лева
3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е
приложимо)
Срок за изпълнение в месеци ��или дни: ����(от сключване на договора)
или начална дата ��/��/����(дд/мм/гггг)
крайна дата ��/��/����(дд/мм/гггг)
4) Допълнителна информация
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
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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 ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Договарящия орган.

