
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
121565598

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. София

Пощенски адрес:
бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД № 69

Пощенски код:
1574

код NUTS
София (столица)

Лице за контакт

Доротея Петрова

Електронна поща:
d.petrova@cem.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.cem.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18543

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/97342

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/97342



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Поддържане, обслужване и оптимизиране на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг на Съвета
за електронни медии

II.1.2) Основен CPV код

48000000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

1. Обществената поръчка се възлага с цел избор на доставчик за предоставяне на услуги по поддържане,
обслужване и оптимизиране на ИСМ за нуждите на СЕМ - централен офис и регионални центрове.
2. Изпълнението на услугата е за 12 месеца, считано от 01.01.2021 г.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
48000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
София (столица)

Основно място на изпълнение
гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69 и регионалните центрове в гр. Пловдив, гр. Велико Търново, гр. Бургас,
гр. Видин и гр. Благоевград.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Необходимо е осигуряване на непрекъснато поддържане и обслужване - 24/7, на Информационната система за
мониторинг (ИСМ), включително и предложения за оптимизация, с цел подобряване качеството на системата.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Качество на Предложението за изпълнение - 80

Цена

Тежест
20



II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
48000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

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

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

1. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Другите основания за отстраняване от участие, освен по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, са посочени в т. 5 от
Документацията - прикачен файл в секция "Параметри".
3. Личното състояние се декларира в ЕЕДОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

няма

III.1.3) Технически и професионални способности

1. Участникът трябва да разполага с персонал с професионална компетентност и опит (знания и умения) за
изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включително и с опит в оперирането със сървъри Linux.
Минималното изискване за професионален опит е поне 2 години опит в областта, към която се отнася и услугата,
предмет на поръчката.
Съответствието с поставеното минимално изискване се декларира в ЕЕДОП.

Документът за доказване е съгласно чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП.

2. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN
ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, относим към предмета на обществената поръчка.
Съответствието с поставеното минимално изискване се декларира в ЕЕДОП.

Документът за доказване е съгласно чл. 64, ал.1, т. 10 от ЗОП.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
17-декември-2020



Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
18-декември-2020

Час
13:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

1. Във файл "Указания за участие" са описани необходимите действия при подготовка и подаване на офертите в
ЦАИС ЕОП от заинтересовани лица.
2. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по Обявата, документацията и указанията за
участие до 3 (три) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Искането се изпраща чрез ЦАИС ЕОП.

VI.1) Дата на изпращане

07-декември-2020

Възложител

Име и фамилия:

Бетина Жотева

Длъжност:

Председател


