
Партида: 2460 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: ПК-АК-79   от 28/10/2014 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2460
Поделение: ИАЖА
Изходящ номер: 04-02-9 от дата 28/10/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Адрес
ул. Гурко №5
Град Пощенски код Държава
София 1000 Р.България
За контакти Телефон
Даниел Неделков 02 9409575
Лице за контакт
Даниел Недерков
Електронна поща Факс
dnedelkov@mtitc.government.bg 02 9876769
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/index.htm?
readform
Адрес на профила на купувача:
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http://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/contents.htm?
ReadForm&aa&cat=3DD0559AC2E4EDD0C2257929003C711E

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): Изпълнителната  
агенция "Железопътна администрация" е  
регулаторен орган в железопътния  
транспорт,

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на:

извършване на промяна/техническа редакция
добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката

Строителство
Доставки
Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление)
Създаване и внедряване на интегрирана информационна система за 
представяне на електронни услуги в Изпълнителна агенция 
„Железопътна администрация“;

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Изработване на специализиран софтуерен продукт за нуждите на 
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, съобразно 
сключен договор № 13-32-4/24.02.2014 г. по Оперативна Програма 
“Административен капацитет”. Разработване на WEB базирана 
информационна система с интегрирани модули и предоставяне на 
електронни услуги за граждани и фирми, представляваща 
информационна система /ИС/ за поддържането и обработката на 

УНП: b81669fd-f2b5-49d9-8526-57be69e6a4c1 2



Партида: 2460 РЕШЕНИЕ (версия 4)

данните за оборота на електронни документи и документи на 
хартиен носител по смисъла на Наредбата за вътрешния оборот на 
електронни документи и документи на хартиен носител в 
администрациите.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  
обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 48000000
II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
Номер: 629275   от 17/10/2014 дд/мм/гггг
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)
02460-2014-0001

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)
SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2014-629275
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: ________/S- от ________
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 02460-2014-
0001(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  
629275
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  
РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 17/10/2014 дд/мм/гггг
IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  
коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на  
оригиналното обявление)
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V.1)
Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя
Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  
първоначалните, подадени от възложителя
И двете

V.2)
В оригиналното обявление
В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля  
направете справка със съответната документация за участие)
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  
документация за участие)

V.3)
В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)
Номер и наименование  
на полето,  
съдържанието на което  
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)
Номер и наименование  
на полето,  
съдържанието на което  
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

II.1.6 посочен код съгласно Общ  
терминологичен речник (CPV)  
48000000 - Софтуерни пакети

CPV 48810000

III.1.1 Гаранция за участие в размер  
на 2000,00 лв.  
Гаранция за изпълнение в  
размер на 14500,00 лв.  
Гаранциите са под форма на  
парична сума  
Посочените по горе гаранции  
за участие и изпълнение се  
представят във формата на  
парична сума, преведена по  
сметка на ИАЖА. Сумите се  
превеждат предварително,  
като документът за внесена  
гаранция за участие е  
неразделна част от офертата.  
Средствата по гаранциите се  
превеждат на сметка на  
ИАЖА, която е: BG93BNBG  
9661 3300 1249 01 в Българска  
Народна Банка (БНБ) в  
български лева.

Гаранция за участие в размер  
на 2000,00 лв.  
Гаранция за изпълнение в  
размер на 14500,00 лв.  
Гаранциите са под форма на  
парична сума или банкова  
гаранция, като участникът или  
определеният изпълнител  
избират сами формата на  
гаранцията. 
Посочените по горе гаранции  
за участие и изпълнение в  
случай, че се представят във  
формата на парична сума,  
същата следва да е преведена  
по сметка на ИАЖА. Сумите  
се превеждат предварително,  
като документът за внесена  
гаранция за участие е  
неразделна част от офертата.  
Средствата по гаранциите се  
превеждат на сметка на  
ИАЖА, която е: BG93BNBG  
9661 3300 1249 01 в Българска  
Народна Банка (БНБ) в  
български лева.  
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Гаранциите за участие се  
освобождават в срок от 5 дни  
след изтичане на срока за  
обжалване на решението за  
определяне на изпълнител.  

III.1.2 Договор за безвъзмездна  
помощ с ОПАК.
Цената на услугата е в размер  
до 291666 лв. без включен  
ДДС,или съгласно офертата на  
Изпълнителя, представляваща  
Приложение № 2, неразделна  
част от договора. Цената  
включва всички разходи на  
Изпълнителя по изпълнение  
на дейностите. Цената се  
изплаща в лева, по банков път,  
по банковата сметка на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /:  
IBAN………………
BIC………………при  
Банка…........клон........../ в срок  
до 30 работни дни след  
представяне на доклад с  
подписан между страните  
предавателно-приемателен  
протокол и издадена от  
Изпълнителя фактура за  
дължимото плащане.Фактура  
за извършване на плащания да  
се изготвят на български език,  
в съответствие със Закона за  
счетоводството.

Договор за безвъзмездна  
помощ с ОПАК.
Цената на услугата е в размер  
до 291666 лв. без включен  
ДДС,или съгласно офертата на  
Изпълнителя, представляваща  
Приложение № 2, неразделна  
част от договора. Цената  
включва всички разходи на  
Изпълнителя по изпълнение  
на дейностите. Цената се  
изплаща в лева, по банков път,  
по банковата сметка на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /:  
IBAN………………
BIC………………при  
Банка…........клон........../ в срок  
до 30 календарни дни след  
представяне на доклад с  
подписан между страните  
предавателно-приемателен  
протокол и издадена от  
Изпълнителя фактура за  
дължимото плащане.Фактура  
за извършване на плащания да  
се изготвят на български език,  
в съответствие със Закона за  
счетоводството.

III.2.1 Професионална  
компетентност и опит в  
изграждане на ИС.  
Участникът трябва да има  
извършени услуги със сходен  
предмет на стоиност за  
последните 3 години (2011,  
2012 и 2013 г.) в размер на 200  
000 (двеста хиляди) лева.

В случай, че кандидата е  
икономически оператор, то  
той следва да е одобрен  
икономически оператор  
съгласно Регламент (ЕИО) №  
648/2005 на Европейския  
парламент и Съвета и  
Регламент (ЕИО) №  
1875/2006г. на Комисията,  
изменящ Разпоредбите за  
прилагане на Митническия  
кодекс на Общността (РПМК),  
въведени с Регламент (ЕИО)  
№ 2454/93 г. на Комисията.
В този случай участникът  
следва да представи  
сертификат или да посочи  
публичния регистър къдетои е  
наличен неговия ОИО  
сертификат.  

III.2.2 лява част - банкова референция от  - банкова референция от  
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обслужващата банка, че  
Участникът е коректен  
клиент;
- финансов отчет, одобрен и  
заверен съгласно изискванията  
на националното  
законодателство на участника  
за последните 3 финансови  
години (2011, 2012 и 2013 г.);
- информация за услуги със  
сумарен оборот за последните  
3 години (2011, 2012 и 2013  
г.).

обслужващата банка, че  
Участникът е коректен  
клиент;
- финансов отчет, одобрен и  
заверен съгласно изискванията  
на националното  
законодателство на участника  
за последните 3 финансови  
години (2011, 2012 и 2013 г.)  
или посочване на информация  
за публикуване в публичен  
регистър или информация за  
органа които поддържа този  
регистър;
- информация за услуги със  
сумарен оборот за последните  
3 години (2011, 2012 и 2013  
г.).

III.2.2 дясна част празно Участникът трябва да  
разполага с финансов ресурс в  
размер на 145 000  
лева /приблизително 50 на сто  
от прогнозната стойност на  
поръчката/ доказани чрез  
някои от следните  
документи:1)удостоверение от  
банка 2)Годишен финансов  
отчет или негова съставна  
част.

III.2.3 лява част Участникът трябва да  
представи списък с изпълнени  
услуги за последните 3  
години, считано до срока за  
подаване на оферти в  
настоящата поръчка, сходни с  
предмета на поръчката,  
придружен от препоръки за  
добро изпълнение. Под услуги  
„сходни” с предмета на  
поръчката следва да се  
разбират разработване на  
софтуер и/или  
информационни системи с  
електронни услуги, анализ и  
описание на бизнес процеси и  
изготвяне на изисквания към  
информационни системи  
независимо от вида на  
финансирането им.  

Участникът трябва да  
представи списък с изпълнени  
услуги за последните 3  
години, считано до срока за  
подаване на оферти в  
настоящата поръчка, сходни с  
предмета на поръчката,с  
посочване на стойностите ,  
датите и получателите заедно  
с доказателство за извършена  
доставка или услуга. Под  
услуги „сходни” с предмета на  
поръчката следва да се  
разбират разработване на  
софтуер и/или  
информационни системи с  
електронни услуги, анализ и  
описание на бизнес процеси и  
изготвяне на изисквания към  
информационни системи  
независимо от вида на  
финансирането им.  

III.2.3 дясна част Участникът следва да има  
минимум:  
- 3 успешно изпълнени услуги  

Участникът следва да има  
минимум:  
- 3 успешно изпълнени услуги  
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за разработка на  
информационни системи с  
предлаганата от участника  
технология;
- 3 успешно изпълнени услуги  
за описание и анализ на  
бизнес процеси;
Успешно изпълнени услуги се  
доказват с референции за  
добро изпълнение, приемо-  
предавателни протоколи и  
фактури за окончателно  
плащане по договора.  
- Сертификат за внедрена  
система за управление на  
качеството по ISO 9001:2008 с  
обхват по предмета на  
поръчката, а именно  
разработка на софтуер и  
анализ и моделиране на бизнес  
процеси.  
- Сертификати, удостоверения  
издадени от:
•Производителя на  
предложения специализиран  
софтуер за моделиране на  
бизнес процеси,  
удостоверяващ че участникът  
е оторизиран за продажбата,  
поддръжката му и изпълнение  
на проекти за описание и  
анализ на бизнес процеси
•Производителя на  
предложената от участника  
технология за разработка на  
софтуерната система,  
удостоверяващ че участникът  
е официален партньор за  
територията на страната с най-  
високата възможна степен на  
компетенция за предлаганата  
технология  

за разработка на  
информационни системи с  
предлаганата от участника  
технология;
- 3 успешно изпълнени услуги  
за описание и анализ на  
бизнес процеси;
Доказателствата за изпълнени  
услуги се представят под  
форма на удостоверение,  
издадено от получател или  
компетентен орган или чрез  
посочване на публичен  
регистър в който има  
информация за услугата.  
- Сертификат за внедрена  
система за управление на  
качеството по ISO 9001:2008 с  
обхват по предмета на  
поръчката, а именно  
разработка на софтуер и  
анализ и моделиране на бизнес  
процеси или представяне на  
еквивалентни сертификати,  
издадени от установени  
органи в други държави-
членки или доказателства за  
еквивалентни мерки за  
осигуряване на качество.  
- Сертификати, удостоверения  
издадени от:
•Производителя на  
предложения специализиран  
софтуер за моделиране на  
бизнес процеси,  
удостоверяващ че участникът  
е оторизиран за продажбата,  
поддръжката му и изпълнение  
на проекти за описание и  
анализ на бизнес процеси
•Производителя на  
предложената от участника  
технология за разработка на  
софтуерната система,  
удостоверяващ че участникът  
е официален партньор за  
територията на страната с най-  
високата възможна степен на  
компетенция за предлаганата  
технология  

IV.2.1 Технически критерии 70% Технически критерии 70%
Техническия критерии е сбор  
от следните 7 подпоказателя с  
еднаква тежест:
• подпоказател К1.1 - оценка  
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за предложението за изготвяне  
на Анализ на работните  
процеси;
• подпоказател К1.2 - оценка  
за предложението за  
реинженеринг на работните  
процеси във връзка с  
реализирането на услуги за  
граждани и организации:
• подпоказател К1.3 - оценка  
на методиката за технически  
дизайн и разработка на  
бъдещата ИС на ИА“ЖА“
• подпоказател К1.4 - оценка  
на методика за тестване на ИС  
на ИА“ЖА“
• подпоказател К1.5 - оценка  
предложения подход за  
внедряване
• подпоказател К1.6 - оценка  
на ресурсното осигуряване за  
изпълнението на поръчката
• подпоказател К1.7 - оценка  
на предложението за обучение

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  
приложимите случаи)
Място на датите, които трябва да бъдат  
променени:

Вместо: Да се чете:

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  
случаи)
Номер и наименование на  
полето, което ще се допълва  
(частта от текста, която трябва  
да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070
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Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 28/10/2014 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Веселин Василев

Длъжност:
Изпълнителен директор на ИАЖА

УНП: b81669fd-f2b5-49d9-8526-57be69e6a4c1 9


