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 1111, район Слатина, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Бианка Георгиева, началник на отдел
„Информационни системи на регистрите“, Главна дирекция „Регистри“
Телефон: 02/9486 199
E-mail: bianka.trifonova@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 [] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Система за управление на чакащи клиенти
Кратко описание:
I.Доставка, монтаж и инсталация на 4 броя клиентски терминала за управление за управление на
чакащи клиенти, които да са оборудвани с уред за издаване на билети, екрани на всяко гише и
информационни дисплеи за клиенти, разположени на 4 места в салоните за клиенти в гр. София.
1. Минимални изисквания към системата за управление на чакащите клиенти, които трябва да
бъдат монтирани в следните помещения:
1.1. Салон за административно обслужване на клиенти - Имотен регистър. Изисквания към
системата: да обслужва 14 /четиринадесет/ работни места, които ще използват система чрез
компютър; да има 1 /едно/ билетоподаващо устройство, за предпочитане да е с бутони, с поне 10
/десет/ бутона; да има 14 /четиринадесет/ информационни табла /екрани/ и по 2 /два/ реда всяко;
да има звуково известяване.
1.2. Салон за административно обслужване на клиенти - Имотен регистър – архив. Изисквания
към системата: да обслужва 5 /пет/ работни места, които ще използват системата чрез компютър;
да има 1 /едно/ билетоподаващо устройство, за предпочитане да е с бутони, с поне 10 /десет/
бутона; да има 5 /пет/ информационни табла /екрана/ с по 2 /два/ реда всяко; да има звуково
известяване.
1.3. Салон за административно обслужване на клиенти – Търговски регистър и регистър на
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юридическите лица с нестопанска цел и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
Изисквания към системата: да обслужва 22 /двадесет и две/ работни места, които ще използват
системата чрез компютър; да има 1 /едно/ билетоподаващо устройство, за предпочитане с
бутони, с поне 10 /десет/ бутона; да има 22 /двадесет и две/ информационни табла /екрана/ с по 2
/два/ реда всяко; да има звуково известяване.
1.4. Салон за административно обслужване – Регистър Булстат. Изисквания към системата: да
обслужва 10 /десет/ места, които ще използват системата чрез компютър; да има 1 /едно/
билетоподаващо устройство, за предпочитане да е с бутони, с поне 10 /десет/ бутона; да има 10
/десет/ информационни табла /екрана/ с по 2 /два/ реда всяко; да има звуково известяване.
1.5 Доставка и монтаж на подходящо място в салон за административно обслужване на клиенти
на 4 /четири/ броя монитори 40“ монитори, върху които да тече актуална информация за
движението на опашките за четирите регистъра.
1.6. консумативи за целия гаранционен срок
2. Срок на изпълнение както следва:
- за доставка - до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договор;
- за монтаж и инсталация /въвеждане в експлоатация/ - до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на
доставка на системата за управление на чакащи клиенти;
- гаранционна поддръжка – 1 /една/ година, считано от датата на пускане в експлоатация на
системата за управление на чакащи клиенти.
Място на извършване: гр. София 1111, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, Агенция по вписванията
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/
без ДДС.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] 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 техните обединения, което отговаря на условията,
посочени в закона за обществените поръчки /ЗОП/ и изискванията на Възложителя в
настоящата Обява и приложенията към нея.
Възложителят отстранява участник, за когото са налице основания за отстраняване по
чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на възлагането на
поръчката:
1.
е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 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, 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 на кандидата или
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в
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която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
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 установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
7.
е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията за
отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. 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 основанията на чл. 4 от Закона.
Възложителят ще отстрани от участие лице, което няма право да участва в обществени
поръчки на основание чл. 69 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
неприложимо
Икономическо и финансово състояние:
неприложимо
Технически и професионални способности:
неприложимо

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:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
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[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [17.06.2019]

Час: (чч:мм) [17:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [13.12.2019]

Час: (чч:мм) [……]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [19.06.2019]
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.

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 [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
Гаранция за изпълнение:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет на сто) от цената на договора без
ДДС, като 3% (три на сто) е предназначена за обезпечаване изпълнението по договора, а 2% (две
на сто) е предназначена за обезпечаване на гаранционната поддръжка. Изпълнителят избира
формата на гаранцията между една от следните: парична сума, банкова гаранция или
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
В случай, че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то
сумата следва да бъде преведена по банковата сметка на Възложителя:
ТБ „ТОКУДА БАНК” АД
IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00
BIC: CREXBGSF
В случай че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде
безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят
заявява, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по договора. Банковата гаранция е със
срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане гаранционния срок по договора.
В случай че Изпълнителят избере да сключи застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя
оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя/в която
Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на
следните изисквания:
1.
да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на
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Изпълнителя;
2.
да бъде със срок на валидност за целия срок на изпълнение на договора и гаранционния
срок плюс 30 (тридесет) дни.
Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на етапи и при условия, както следва:
1. Частично освобождаване в размер на 3% (три на сто) от стойността на Договора, в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяване на Договора или след окончателното приключване на
изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на
Възложителя на каквато и да е сума от нея;
2. Окончателно освобождаване на сумата по гаранцията в размер на 2% (две на сто) от
стойността на Договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за
гаранционна поддръжка, при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по
гаранциите не са задържани или не са настъпили условия за задържането им.
Освобождаване на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1.
когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка
на Изпълнителя;
2.
когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице, освен ако в нея не е записано, че
ангажиментът на банката се обезсилва след датата на валидност, независимо дали оригиналът е
върнат или не;
3.
когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на Изпълнителя или упълномощено от
него лице / изпращане на писмено уведомление до застрахователя.
Възложителят може да се удовлетвори от гаранцията в случаите, когато в негова полза е
възникнало вземане от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на
спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за
изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и
в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя,
като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора
неустойка за съответния случай на неизпълнение.
Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните
случаи:
1. Ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на Договора в срок от 14 (четиринайсет)
дни след Датата на влизане в сила и Възложителят развали Договора на това основание;
2. При пълно неизпълнение, в т.ч. когато Доставката не отговарят на изискванията на
Възложителя, и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;
3. При прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.
Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, Възложителят уведомява
Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение
изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям
размер.
Офертите на участниците следва да съдържат:
1. Списък на представените документи;
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец 1;
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец 2;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество– Образец 3;
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 4;
6. Техническо предложение – Образец 5;
7. Ценово предложение – Образец 6.
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Всички документи, свързани с участието и 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.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 05.06.2019 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Габриела Николаева Козарева
Длъжност: Изпълнителен директор

Съгласували:
Лазаринка Стоичкова – главен секретар
Николай Генсузов – директор на дирекция „ПОЧРД“
Бианка Георгиева – началник на отдел „ИСР“
Изготвил: Евелина Георгиева – началник на отдел „ПОД“
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