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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

  

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [   ] 

  

 Възложител: Агенция по вписванията 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00447 

Адрес: гр. София, район Слатина, п.к. 1111, ул. „Елисавета Багряна“ №20 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Йорданка Мравкова, главен експерт отдел 

„Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“ 

Телефон: 02/9486 262 

E-mail: iordanka.mravkova@registryagency.bg  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Анализ и изготвяне на техническа спецификация за 

цифровизация на документи, съхранявани в архивите на службите по вписвания към 

Агенция по вписванията“  

 
Кратко описание: Инвентаризация и анализ на наличните документни масиви на хартиен и 

електронен носител в архивните фондове на Агенция по вписванията. 

Архивите, които трябва да се инвентаризират и анализират, са разпределени във всички 

служби по вписвания на Агенция по вписванията, разпределени в сто и тринадесет 

населени места в Република България.  

В рамките на анализа трябва да се извърши: 

 Опис на всички типове документи, съхранявани в архива 

 Опис на типове документи, вече дигитализирани от Агенция по вписванията 

 Опис на всички версии на типовете документи 
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 Опис на формат на хартиените носители по типове документи 

 Опис на състоянието на хартиените носители 

 Опис на типа съдържатели на документите по типове документи- подвързия, 

класьор, книга и т.н 

 Специфициране на индексни полета по типове документи 

 Инвентаризация на архивния фонд и извеждане на обеми в брой хартиени носители 

към типове документи, версии, формати, тип съдържатели, състояние на хартиените 

носители и местоположение по Служби по вписванията. 

 Извеждане на други технически специфики, които биха имали отношение към 

процеса на дигитализация на архивите на Агенция по вписванията от съответната 

Служба по вписванията. 

Резултатът от изпълнението трябва да е доклад, който съдържа цялостен опис на архивните 

фондове на Агенция по вписванията с териториално разпределение, количествен и 

качествен състав. Анализът трябва да включва детайлно описание на количествения състав 

по типове документи, версии на документи, начин на подвързия, състояние на хартията, 

формат на хартиения носител и териториално разпределение. 

 

Срокът за изпълнението на договора е 6 (шест) месеца.  

 

Място на извършване: гр. София, код NUTS: BG411 

 

Код СРV:  

79560000-7  Услуги по подреждане и класиране на документи 

72512000-7  Услуги по управление на документи 

Допълнителен код:  

79995100-6  Услуги по архивиране 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лв. (шестдесет хиляди 

лева), без ДДС. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо), в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в 

настоящата Обява и приложенията към нея.  

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 
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54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на възлагането на поръчката: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 

301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица или предвижда 

използването на подизпълнител по смисъл на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП, основанията за 

отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението и за подизпълнителите. В 

случаите, в които участниците се позовават на капацитета на трети лица, по смисъла на чл. 

65 от ЗОП, основанията за отстраняване се прилагат и по отношение на третите лица.  

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. 

Възложителят ще отстрани от участие лице, което няма право да участва в обществени 

поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), 

освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Неприложимо. 

Икономическо и финансово състояние:  

Неприложимо  

Технически и професионални способности:  

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 

технически възможности и/или квалификация: 

1.1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е 

изпълнил услуги, сходни или еднакви с предмета и обема на обществената поръчка.* 

* Под сходни услуги следва да се има предвид услуги за анализ и инвентаризация на 

архивни фондове. 

Сходен обем – услугата да е покривала приблизително същото количество 

документи или да е била на приблизително същата стойност.  
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1.2. Да осигури задължителен минимален брой експерти/специалисти за изпълнение 

на обществената поръчка, които ще отговарят за изпълнението й, със следните 

квалификация и професионален опит:  

А. Експерт/проектен ръководител 

Квалификация: висше образование с образователно-квалификационна степен 

„магистър” в професионалнo направлениe Администрация и управление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления 

или еквивалентна специалност. Проектният ръководител трябва да притежава 

сертификат за познания в технологиите и добрите практики по отношение на 

внедряването на системи за управление на електронен архив CompTIA CDIA+® или 

еквивалент; 

Общ професионален опит: Минимум 3 години опит във внедряване на 

информационни системи; 

Б. Двама Експерти 

Квалификация: висше образование с минимална образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” специалност „Архивистика и документалистика“ или 

еквивалентно; 

Общ професионален опит: Минимум 3 години професионален опит; 

1.3. Участниците следва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството, съгласно стандарт EN ISO9001:2008 или еквивалент. Възложителят приема 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както 

и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Обхватът на 

сертификата трябва да включва като минимум управление на документи. 

1.4. Участниците следва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на 

процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии съгласно 

стандарт EN ISO20000-1:2011 или еквивалент. 

1.5. Участниците следва да имат внедрена и сертифицирана система за управление на 

сигурността на информацията съгласно стандарт EN ISO27001:2005 или еквивалент. 

 

2. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията си участниците 

представят следните документи: 

2.1. Списък-декларация на изпълнените услуги (съгласно приложен в документацията 

образец), сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, заедно с 

доказателство за извършената услуга. 

2.2. Списък-декларация (съгласно приложен в документацията образец) на 

експертите/специалистите за осигуряване изпълнението на услугата. Списъкът следва да 

съдържа имената и длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на 

обществената поръчка, информация за образованието, професионалната квалификация и 

професионалния им опит (съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП).  

2.3. Заверено копие от валиден сертификат съгласно стандарт ISO9001:2008 или 

еквивалент. Възложителят приема еквиваленти сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквиваленти мерки за 
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осигуряване на качеството. Обхватът на сертификата трябва да включва като минимум 

управление на документи. 

2.4. Заверено копие от валиден сертификат съгласно стандарт ISO20000-1:2011 или 

еквивалент. Възложителят приема еквиваленти сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквиваленти мерки за 

осигуряване на качеството. 

2.5. Заверено копие от валиден сертификат съгласно стандарт ISO27001:2005 или 

еквивалент. Възложителят приема еквиваленти сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки, както и други доказателства за еквиваленти мерки за 

осигуряване на качеството. 

Обединение: 

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 

(или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, 

които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума носят солидарна 

отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.  

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 

съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 

Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор/партньори, който/които да представлява/представляват 

обединението за целите на настоящата обществена поръчка. Членовете (партньорите) в 

обединението трябва да уговарят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена 

съгласно приложимото законодателство. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано при възлагане изпълнението 

на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да 

извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентна, съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено, след уведомяването 

му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 
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След подаването на офертата не се допускат промени в състава при участници-

обединения, които не са юридически лица.  

Участникът може да се позове на предишни проекти и/или референции, които е 

изпълнил като главен изпълнител, включително и като член на обединение, но само в 

рамките на своето собствено участие в този проект.  

В случай, че участник в процедурата е обединение, изискванията за технически 

възможности и/или квалификация трябва да бъдат изпълнени общо от обединението като 

цяло. 

Използване капацитета на трети лица: 

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица 

(трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое 

разположение тези ресурси.  

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: показател „Техническа оценка“                                           Тежест: 75% 

Име: показател „Финансова оценка“                                            Тежест: 25 % 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25.06.2018]  (мин. 7 дни)                Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25.09.2018]   (3 месеца)                  Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.06.2018]   Час: (чч:мм) 14:00 

  

Място на отваряне на офертите:  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители. Отварянето на офертите 

ще се извърши на адрес: гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20. 
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 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

 
 

 Друга информация (когато е приложимо): 

Офертите на участниците следва да съдържат: 

1. Списък на представените документи   

2. Предложение за изпълнение - по Образец № 3; 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП – Образец № 1; 

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3-5 от ЗОП – Образец № 2; 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 3 

6. Декларация по чл.59, ал.1, т. 3 от ЗМИП – Образец №4 

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (подизпълнител)- ако е приложимо –  

Образец №5 

8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – ако е приложимо –  

Образец №6 

9.  Списък на услугите – Образец №7 

10. Списък на експертите, които ще изпълняват поръчката – Образец №8 

11. Сертификат съгласно стандарт ISO9001:2008 или еквивалент – заверено копие 

12. Техническо предложение – Образец №9 

13. Ценово предложение – Образец №10 

 

Всички документи, свързани с участието в избора на изпълнител, следва да бъдат на 

български език. Ако са приложени документи на чужд език, те следва да са придружени с 

превод на български език. 

По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. 

Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне. 

   

 

 
Използване на капацитета на трети лица 

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица (трето 

лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое 

разположение тези ресурси. 

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
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връзка между тях, по отношение на определените от Възложителя критерии, свързани с 

техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на 

критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват 

на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 

опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението 

на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване. 

Подизпълнители  

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване. 

За всеки подизпълнител се подават отделни съответни декларации относно личното му 

състояние.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

Условията за участие в обществената поръчка, както и условията и сроковете за нейното 

изпълнение, са подробно описани в документацията за провеждането на избора на 

изпълнител и проекта на договор, публикувани в профила на купувача на Възложителя на 

посочения URL адрес, чрез който е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк 

достъп.  

 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 04.06.2018 г. 
 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Зорница Иванова Даскалова 

Длъжност: изпълнителен директор на Агенция по вписванията 

 

Съгласували по отн. условията, критериите за възлагане и СРV код:  

Владимир Трифонов, гл. директор на ГД „Регистри“ 

Йорданка Мравкова, главен експерт в отдел „ИСР“, ГД „Регистри“ 

Съгласували: Николай Генсузов, директор на дирекция „ПОЧРД“ 

Евелина Георгиева, началник-отдел „ПОД“ 

Изготвил: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел „ПОД“ 


