Образец на публична покана по чл. 51 от
от ЗУСЕСИФ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
Балкан Интернет Ексчейндж ООД
Адрес:
ул. „Овче поле“ № 122, ет. 3
Град: София

Пощенски
Държава:
код:
България
1303
Телефон: + 359 885 355511

За контакти:
Лице/а за контакт: Бойка Георгиева
Факс:
Електронна поща: finance@b-ix.net
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
www.b-ix.net
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
X
моля, уточнете):

места за отдих и култура

X
моля, уточнете):
62.09 Други дейности в областта на
информационните технологии
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката
или услугата
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства
на конкретния предмет на вашата процедура)
(а) Строителство

(б) Доставки

Изграждане

Покупка

(в) Услуги

X

79400000-8
Лизинг
Проектиране и изпълнение
Покупка на изплащане
Рехабилитация,
реконструкция
Строително-монтажни
работи

Наем за машини и
оборудване
Комбинация от
изброените

Други (моля, пояснете)
……………........................
............................................
Място на изпълнение на Място на изпълнение на
строителството:
доставка:
________________________ ______________________
________________________ ______________________

Място на изпълнение на
услугата:
гр. София, ул. „Овче поле“
122, ет. 3
код NUTS: BG 411
гр. Монтана, ул. „3-ти март“
№ 78
код NUTS: BG 312

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
За постигане на целите на проекта „Развитие на управленския капацитет в Балкан
Интернет Ексчейндж ООД" по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0125-C01 по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 е необходимо да бъде
проведен избор на изпълнители с предмет:
Услуги по въвеждане и сертификация на интегрирана система за управление,
съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO
27001:2013 в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД със следните обособени
позиции:
Обособена позиция №1: Консултантски услуги за разработване, въвеждане и
подготовка за сертифициране на интегрирана система за управление на качеството,
околната среда и сигурността на информацията, съгласно стандартите БДС EN ISO
9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013.
Дейността включва въвеждане на интегрирана система за управление на качеството, на
околната среда и на сигурността на информацията, съгласно стандартите БДС EN ISO
9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013.
Основните етапи, които следва да бъдат извършени от избрания изпълнител са:
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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1. Преглед на състоянието на предприятието и изготвяне на анализ, предвид
изискванията на стандартите.
2. Анализ на контекста на организацията.
3. Разработване на документацията, въз основа на която ще функционира Системата,
включително: наръчник и процедури; политики и цели в трите направления; механизми
за контрол; изисквания за документирана информация и др.
4. Обсъждане на първи вариант на документацията и определяне на промените в
Системата, с цел постигане на съответствие с изискванията на стандартите.
5. Изготвяне и одобрение на финален вариант на документацията.
6. Въвеждане на системата и разработената документация (чрез заповед на
Ръководството) и представянето им на служителите.
7. Провеждане на вътрешен одит - от одитор, представител на Консултанта, който не е
участвал в разработването, с цел изготвяне на независима оценка на въведената Система
и на препоръки за отстраняване на несъответствията.
8. Преглед на Ръководството - събиране на входящи данни, за определяне степента на
ефективност и евентуални проблеми в системата (протокол от прегледа).
9. Отстраняване на забележки, констатирани от избраната сертифицираща организация,
след провеждане на сертификационните одити по стандартите.
10. Последваща поддръжка на Системата след сертификация.
Документите за доказателство на посочените етапи по изпълнение на консултантската
услуга са:
На първи етап и втори етап- Доклад за първоначално посещение; На трети етап –
Първоначална версия на наръчник и процедурите в съответствие с БДС EN ISO
9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013; В резултат от четвърти и
пети етап – Краен вариант на документацията; На шести етап – Заповед за внедряване;
На седми етап – Доклад от Вътрешен Одит и копие от несъответствията; На 8-я етап –
Протокол от прегледа на ръководството; На 9-я етап – подписан финален приемопредавателен протокол с описаните действия; на 10-тия етап – подписан приемопредавателен протокол за извършените дейности по поддръжка (подписва се за всяка
една извършена дейност в периода на поддръжка на Системата).
Резултатите от изпълнение на дейността трябва да включват:
- Разработена документация – наръчник и процедури, в съответствие с изискванията на
стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013;
- Въведена и работеща интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията
на международните стандарти за управление на качеството, околната среда и сигурност
на информацията в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и
БДС EN ISO 27001:2013, като фирмата е подготвена за сертификация по стандартите.
Обособена позиция №2: Услуги по сертификация на въведена в БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД интегрирана система за управление на
качеството, околната среда и сигурността на информацията, съгласно стандартите
БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013
Дейността включва сертифициране на въведената интегрирана система за управление на
качеството, околната среда и сигурността на информацията, съгласно стандартите БДС
EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013.
Етапи за изпълнение на дейността:
1. Определяне на дати за одит;
2. Провеждане на Първи етап на сертификационния одит - преглед на разработената
документация, проверка на степента на готовност за следващия етап и изготвяне
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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на доклад, който може да съдържа констатации, изискващи отстраняване на
пропуски преди провеждане на втория етап;
3. Провеждане на Втори етап на сертификационния одит - оценка ефикасността на
въведената система; събиране на информация и доказателства за съответствие с
изисквания на стандартите и с приложимите нормативни изисквания (изготвяне и
предоставяне на доклад с констатации от одиторите);
4. Вземане на решение за издаване на сертификат от комисия;
5. При положително решение - регистрация на сертификациите; изготвяне на график
на контролните одити;
6. Издаване на сертификати за съответствие.
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):
1. Обособена позиция 1: CPV 79400000-8;
2. Обособена позиция 2: CPV 79400000-8
ІІ.1.4) Обособени позиции: да Х
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

Х
ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
Услуги по въвеждане и сертификация на интегрирана система за управление
съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС
EN ISO 27001:2013 в БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) : 39 900.00,
в т.ч.
Обособена позиция №1: Консултантски услуги за разработване, въвеждане и
подготовка за сертифициране на интегрирана система за управление на
качеството, околната среда и сигурността на информацията, съгласно
стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO
27001:2013.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) :
Въвеждане на система за управление, съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 – 8
200.00;
Въвеждане на система за управление, съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 –
8 200.00;
Въвеждане на система за управление, съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2013 –
11 500.00;
Обща стойност: 27 900.00
Обособена позиция №2: Услуги по сертификация на въведена в БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ ООД интегрирана система за управление на
качеството, околната среда и сигурността на информацията, съгласно
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO
27001:2013.
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) :
Сертифициране по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 – 3 500.00;
Сертифициране по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 – 3 500.00;
Сертифициране по стандарт БДС EN ISO 27001:2013 – 5 000.00;
Обща стойност: 12 000.00
ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци
или
Обособена позиция №1: до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от сключване на
договора, но не по-късно от срока на Административния договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0125-C01 – 06.07.2018
г.
Обособена позиция №2: до 2 (два) месеца след изпращане на писмена заявка за
насрочване на сертификационни одити от страна на Възложителя, но не по-късно
от срока на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-2.002-0125-C01 - 06.07.2018 г.
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
По настоящата процедура се изисква гаранция за добро изпълнение в размер на 5%
от стойността на договорите за услуга, съответно по Обособена позиция 1 и по
Обособена позиция 2. Счита се за отказ от сключване на Договора за услуга, когато
спечелилият съответната Обособена позиция участник не внесе определената
гаранция за добро изпълнение преди крайния срок за подписване на договора.
Внасянето на гаранцията се доказва с представяне на документи за внесена гаранция
за добро изпълнение – оригинал на банкова гаранция в полза на “БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ“ ООД или заверени от кандидата с подпис, печат и текст
„Вярно с оригинала“ копие от преводно нареждане за извършения банков превод в
полза на “БАЛКАН ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД или вносна бележка по
допълнително уточнената с Възложителя банкова сметка на “БАЛКАН ИНТЕРНЕТ
ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД. Когато кандидатът избере гаранцията за добро изпълнение да
бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е
безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност –
най-малко срока на изпълнение на проекта.
Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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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
Начинът на плащане на услугите е регламентиран в приложения към съответната
документация по всяка Обособена позиция Проект на Договор, както следва:
1. По Обособена позиция 1:
- Окончателно плащане в размер на 100 % от стойността на услугата, платими в срок
до 5 дни след получаване на сертификати по БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO
14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013, издадени от акредитирана организация,
подписване на финален приемо-предавателен протокол за извършените услуги и
представяне на оригинална фактура.
2. По Обособена позиция 2:
- Окончателно плащане в размер на 100% от стойността на услугата, платими в срок
до 5 дни след получаване на одиторски доклад, съдържащ оценка на наблюденията
от проведените сертификационни одити и представяне на оригинална фактура.
Във фактурите, издавани от Изпълнителите, задължително присъстват
наименованието на услугите и текст: „Плащането се извършва във връзка с АДБФП
BG16RFOP002-2.002-0125-C01“
ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в
хода на изпълнението му: (Или: Условия от изпълнението на предмета на
процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни
промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на
договора: ) (когато е приложимо)
Неприложимо
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да Х не
Ако да, опишете ги:
1. Изпълнението на дейностите по Обособена позиция 2 ще стартират след
провеждането на Преглед от Ръководството (т.8 от Обособена позиция 1) и
подписване на приемо-предавателен протокол за предоставената услуга. Към
избраният изпълнител по Обособена позиция 2 ще бъде изпратена писмена
заявка за насрочване на сертификационен одит. Съгласно поетите
ангажименти за оказване на консултантска помощ за отстраняване на
забележки от проведения сертификационен одит, включени в офертата и в
проекта на Договор, окончателното приключване на дейността по Обособена
позиция 1 и подписването на финален приемо-предавателния протокол за
оказаната услуга по отстраняването на забележките ще бъде извършено след
провеждането на одитите от страна на избрания изпълнител по Обособена
позиция 2.
2. Кандидатът трябва да покрива всички определени в документацията
технически изисквания, там където е посочено, както и да представи всички
изискуеми документи по процедурата. Непокриването на тези изисквания и
непредставянето на документи или представяне на документи във вид,
различен от определения в публичната покана, е основание за отстраняване на
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
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3.

4.
5.
6.

кандидата от по-нататъшна оценка, поради несъответствие с поставените
изисквания за изпълнение на обекта на процедурата.
Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език и се подават
единствено в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Оферти, подадени по друг
начин – по електронна поща, куриер, на ръка и пр. няма да бъдат разглеждани.
Документи, представени на чужд език се представят в превод от заклет
преводач
Кандидатите по процедурата имат право да предоставят само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи
самостоятелна оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
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ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
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1. Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение за актуално състояние
(оригинал или копие, заверено от кандидата с печат, подпис и текст „Вярно с
оригинала“), а когато е физическо лице - документ за самоличност (копие,
заверено от кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала“).
В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични
на посочените изискуеми официални документи от съответната страна (оригинал
или официално копие) придружени с превод от заклет преводач.
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.
2.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
изискванията по чл. 12, ал. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. се доказва чрез
подписване на Декларация от всяко от лицата, включени в обединениетоучастник.
3. Други документи
3.1.В случай, че кандидатът е обединение, което не е регистрирано по Търговския
закон или Закона за задълженията и договорите към датата на подаване на
офертата, участниците в обединението представят и договор за обединение
или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се
посочва представляващия обединението, с нотариално заверени подписи на
участниците в него, както и подробно описание на дела на участие на
съдружниците в настоящата процедура – нотариално заверено копие.
3.2.В случай, че офертите за тръжната процедура се представят и подписват от
лице, различно от управляващия кандидата по регистрация се изисква
нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис на
пълномощното (за чуждестранни кандидати - съответен еквивалентен
документ, издаден от съответен съдебен или административен орган в
държавата, в която са установени, които се придружават от превод на
български език).
Хипотезата по т. 3.2. не включва декларацията по чл. 12, ал.1 от ПМС №
160/01.07.2016 г., тъй като се декларират обстоятелства от лично естество и
следва да се представи от посочените в ЗУСЕСИФ лица.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС №
160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация
Минимални изисквания (когато е
приложимо)
За всички обособени позиции
1. Счетоводен баланс и
1. Кандидатът трябва да има
отчет за приходите и разходите за
специфичен оборот, сходен с
последните
три
приключили
предмета на
поръчката, за
финансови години (2014г., 2015г. и
последните
три
приключили
2016г.), в зависимост от датата, на
финансови години, в зависимост
която кандидатът е учреден или е
от датата, на която е учреден или
започнал дейността си – копия,
започнал дейността си, в размер на
заверени с подпис, печат и текст
два пъти прогнозната стойност на
„Вярно с оригинала” от кандидата.
обособената позиция, за която се
кандидатства, както следва:
2. Справка за оборота от сходни
2. За Обособена позиция 1: 55
дейности*
за
последните
3
800,00 лв.
приключили финансови години (2014
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
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г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от
датата, на която кандидатът е учреден
или е започнал дейността си –
оригинал по образец

3. За Обособена позиция 2: 24 000
лв.

*Под сходни дейности се разбират
дейности, свързани с разработване,
внедряване и вътрешен одит – взети
заедно (за Обособена позиция 1), и
сертификация (за Обособена позиция
2) на Системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и
ISO 27001 (и за трите стандарта взети
заедно).

*Под специфичен оборот се
разбира оборот от дейности,
свързани
с
разработване,
внедряване и вътрешен одит –
взети заедно (за Обособена
позиция 1), и сертификация (за
Обособена позиция 2) на
Системи за управление спрямо
изискванията на ISO 9001, ISO
14001 и ISO 27001 (и за трите
стандарта взети заедно).

Ако участникът е обединение, състоящо
се от юридически и/ или физически лица, Ако участникът е обединение, състоящо
горепосочените
документи
се се от юридически и/ или физически лица,
представят от всяко едно от тях.
се взема под внимание общата стойност
на специфичния оборот на всички
участници.
ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС
№ 160/01.07.2016 г.)
Изискуеми документи и информация

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
1. За всички Обособени позиции
1. За всички Обособени позиции
(представят се от всички
(представят се от всички
кандидати):
кандидати):
1.1. Списък на изпълнени
1.1. Изпълнени не по-малко от три
договори със сходен предмет
договора със сходен предмет на
на дейност* през последните
дейност през последните три години,
три години, считано от датата
считано от датата на подаване на
на подаване на офертата в
офертата в зависимост от датата, на
зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е
която кандидатът е учреден
започнал дейността си. Договорите
или е започнал дейността си
обособена позиция
1 трябва да
(оригинал по образец),
доказват опит в разработването и
придружен с референции за
внедряването на стандартите, спрямо
добро изпълнение на
които
ще
бъде
разработена
договорите (копия, заверени
Интегрираната система за управление
от кандидата с подпис, печат
на Възложителя, а именно БДС EN
и текст „Вярно с оригинала“).
ISO 9001:2015, БДС EN ISO
14001:2015 и БДС EN ISO 27001:2013.
Договорите по обособена позиция 2
трябва
да
доказват
опит
в
сертифициране
на
системи
за
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управление съгласно БДС EN ISO
9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и
БДС EN ISO 27001:2013.
*Под сходен предмет на дейност се
разбират
дейности, свързани с
разработване,
внедряване
и
вътрешен одит – взети заедно (за
Обособена
позиция
1),
и
сертификация
(за
Обособена
позиция 2) на Системи за
управление спрямо изискванията
на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001
(и за трите стандарта взети заедно).
2. За Обособена позиция 1:
2.1. Списък на експертите, които
ще участват при изпълнението
на дейността – оригинал по
образец,
придружен
от
Автобиографии на експертите
(оригинал
по
образец,
подписан
от
съответния
експерт)
и
дипломи/сертификати/
трудови или осигурителни
книжки, доказващи тяхната
квалификация, компетентност
и професионален опит (копия,
заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала“).

2.2.Заверени копия на сертификат
за въведена система за
управление на качеството

2. За Обособена позиция 1:
2.1. Кандидатът трябва да разполага с
експерти за изпълнение предмета
на поръчката, както следва:
2.1.1. Експерт по ISO 9001:2015 –
притежаващ сертификат за
вътрешен/водещ одитор по ISO
9001:2015 и минимум 5 години
професионален опит в областта
на
разработването
и
внедряването на Системи по
качество, съгласно ISO 9001;
2.1.2. Експерт по ISO 14001:2015 притежаващ сертификат за
вътрешен/водещ одитор по ISO
14001:2015 и минимум 5
години професионален опит в
областта на разработването и
внедряването на Системи за
управление на околната среда,
съгласно ISO 14001:2015;
2.1.3. Експерт по ISO 27001:2013 притежаващ сертификат за
вътрешен/водещ одитор по ISO
27001:2013 и минимум 5
години професионален опит в
областта на разработването и
внедряването на Системи за
управление
на
информационната сигурност,
съгласно ISO 27001:2013;
2.2.Кандидатът трябва да притежава
валиден сертификат за въведена
система
за
управление
на
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съгласно ISO 9001:2015 или
еквивалент и сертификат за
въведена
система
за
управление
на
информационната сигурност
съгласно ISO 27001:2013 или
еквивалент с обхват на
предмета на обособената
позиция.

качеството
съгласно
ISO
9001:2015 или еквивалент и
сертификат
за
система
за
управление на информационната
сигурност
съгласно
ISO
27001:2013 или еквивалент с
обхват на предмета на обособената
позиция.

3. За Обособена позиция 2:
3. За Обособена позиция 2:
3.1.
Документи,
доказващи
3.1. Кандидатът трябва да разполага
наличието
на
валидна
с валидна акредитация за
акредитация за сертификация на
сертификация на Системи за
Системи
за
управление,
управление на качеството (ISO
разработени
спрямо
ISO
9001:2015),
Системи
за
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
управление на околната среда
27001:2013 с включен обхват на
(ISO 14001:2015), Системи за
дейностите по 69.02 от КИД или
управление
на
еквивалент. Документите за
информационната
сигурност
акредитация за сертификация на
(ISO 27001:2013) с обхват за
Системите
трябва
да
са
дейности по КИД 69.02 или
издадени
от
Орган
по
еквивалент.
акредитация,
член
на
Международна организация по
акредитация (ЕА, IAF и др.) –
копия, заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала“
Ако
участникът
е
обединение,
състоящо се от юридически и/или
физически лица, то поне единият от
участниците трябва да покрива
съответния критерии (приложимо за
участниците и по двете Обособени
позиции)

Ако участникът е обединение, състоящо
се от юридически и/или физически лица,
то поне единият от участниците трябва
да покрива съответния критерии
(приложимо за участниците и по двете
Обособени позиции)

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
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ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително
разходите за целия жизнен цикъл
оптимално съотношение качество – цена

Х

Х показатели, посочени в Методиката за оценка

1. По Обособена позиция 1:
Показатели
Тежест
1.Предложена цена 30% (0,30)
2.
Срок
за
изпълнение
на 20% (0,20)
поръчката
(в
календарни дни)
3.
Срок
за 40% (0,40)
предоставяне
на
последваща
поддръжка
на
Системата
след
сертификация
(в
месеци)
2. По Обособена позиция 2:
Показатели
Тежест
1.
Предложена 30% (0,30)
цена
2.
Срок
за 40% (0,40)
провеждане
на
одита
след
получена заявка от
възложителя
(в
календарни дни)
3. Срок за издаване 30% (0,30)
на сертификатите
(в календарни дни)

Показатели
4.
Срок
за
отстраняване
на
забележки
след
проведени
сертификационни
одити
(в
календарни дни)
5. ______________
5. ______________

Показатели
4. ______________
5. ______________
5. ______________

Тежест
10% (0,10)

________________
________________

Тежест
________________
________________
________________

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.002-0125-C01
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_______________________________________________________________________
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти
Дата:

23/06/2017

(дд/мм/гггг)

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1 http://www.eufunds.bg
Структурните фондове на ЕС
2.

- интернет адрес на Единния информационен портал на

www.b-ix.net - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

ІV.2.5) Срок на валидност на офертите
90 дни от крайния срок за получаване на оферти.
ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26/06/2017(дд/мм/гггг)
Час: 10.00 ч.
Място: гр. София, ул. „Овче поле“ 122 , ет. 3.

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата
публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Декларация с посочване на ЕИК или Удостоверение за актуално състояние (оригинал или
копие, заверено от кандидата с печат, подпис и текст „Вярно с оригинала“), а когато е
физическо лице - документ за самоличност (копие, заверено от кандидата с подпис и текст
„Вярно с оригинала“).
В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични на
посочените изискуеми официални документи от съответната страна (оригинал или
официално копие) придружени с превод от заклет преводач.
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на оферти;
2.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
изискванията по чл. 12, ал. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. се доказва чрез подписване на
Декларация от всяко от лицата, включени в обединението-участник.
3. Други документи (ако е приложимо):
3.1.
В случай, че кандидатът е обединение, което не е регистрирано по Търговския
закон или Закона за задълженията и договорите към датата на подаване на офертата,
участниците в обединението представят и договор за обединение или документ, подписан
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БАЛКАН
ИНТЕРНЕТ ЕКСЧЕЙНДЖ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
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от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия
обединението, с нотариално заверени подписи на участниците в него, както и подробно
описание на дела на участие на съдружниците в настоящата процедура – нотариално
заверено копие.
3.2.
В случай, че офертите за тръжната процедура се представят и подписват от лице,
различно от управляващия кандидата по регистрация се изисква нотариално заверено
пълномощно или нотариално заверен препис на пълномощното (за чуждестранни
кандидати - съответен еквивалентен документ, издаден от съответен съдебен или
административен орган в държавата, в която са установени, които се придружават от
превод на български език).
Хипотезата по т. 3.2. не включва декларацията по чл. 12, ал.1 от ПМС № 160/01.07.2016 г., тъй
като се декларират обстоятелства от лично естество и следва да се представи от посочените в
ЗУСЕСИФ лица.
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.
ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.):
1. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили
финансови години (2014г., 2015г. и 2016г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си – копия, заверени с подпис, печат и текст „Вярно с
оригинала” от кандидата.
2. Справка за оборота от сходни дейности за последните 3 приключили финансови години
(2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е
започнал дейността си - оригинал по образец.
Ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/ или физически лица,
горепосочените документи се представят от всяко едно от тях.
В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на
кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени
в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1. За кандидатите по всички Обособени позиции:
1.1. Списък на изпълнени договори със сходен предмет на дейност през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът
е учреден или е започнал дейността си (оригинал по образец)
1.2. Референции за добро изпълнение на договорите по т. 1.1. (копия, заверени от кандидата
с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“).
2. За кандидатите по Обособена позиция 1:
2.1. Списък на експертите, които ще участват при изпълнението на дейността – оригинал
по образец;
2.2. Автобиографии на експертите (оригинал по образец, подписан от съответния експерт);
2.3. Дипломи/сертификати, доказващи квалификацията и компетентността на експертите
(копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“);
2.4. Трудови или осигурителни книжки, доказващи професионалния опит на експертите
(копия, заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“).
2.5. Заверени копия на сертификат за въведена система за управление на качеството
съгласно ISO 9001:2015 или еквивалент и сертификат за въведена система за управление на
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
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информационната сигурност съгласно ISO 27001:2013 или еквивалент с обхват на предмета
на обособената позиция.
3. За кандидатите по Обособена позиция 2:
3.1. Документи, доказващи наличието на валидна акредитация за сертификация на Системи
за управление, разработени спрямо ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 с включен
обхват на дейностите по 69.02 от КИД или еквивалент. Документите за акредитация за
сертификация на Системите трябва да са издадени от Орган по акредитация, член на
Международна организация по акредитация (ЕА, IAF и др.) – копия, заверени от кандидата с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“
Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта;
2. 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);
3. Документи по т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента): неприложимо.
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат
да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.
Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на
искането.
2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България 2020.
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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