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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1.1. Обект на поръчката 
Обект на настоящата поръчка е избор на изпълнител за услуга за анализ, проектиране, 
разработване и внедряване на автоматизирана университетска информационна система. 

1.2. Вид на процедурата 
Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Анализ, проектиране, 
разработване и внедряване на автоматизирана университетска информационна 
система по проект “Усъвършенстване на системите за управление в Националната 
художестевна академия, чрез въвеждане на автоматизирана университетска 
информационна система» е открита процедура по реда на чл. 14 ал. 3 т. 2 от ЗОП. 

1.3. Цел на обществената поръчка 
Целта на поръчката е избор на изпълнител за  анализ, проектиране, разработване и 

внедряване на автоматизирана университетска информационна система, която включва 
направа на цялостен анализ на начина на организация и изпълнение на административните и 
учебните процеси в НХА, и начина на управление, както да се систематизират изисквания на 
НХА по отношение на бъдещата автоматизирана управленска информационна система; 
разработване на специализирана автоматизирана университетска информационна система, за 
нуждите и процесите в НХА, чрез разработване на системен прототип и крайна версия на 
системата, и създаване на системна документация, поетапно тестване на системата от екипа 
на НХА с цел навременно установяване и отстраняване на несъответствия между 
изискванията на НХА и изгражданата система; ще се извърши въвеждане на създадената 
автоматизирана университетска информационна система в реална експлоатация в НХА. По 
време на въвеждането на системата в реална експлоатация ще бъде извършена инсталация на 
мястото на ефективна експлоатация на системата от Изпълнителя, настройка и 
конфигуриране на системата, включително потребителски права и групи, импортиране на 
необходимите данни от други софтуерни приложения. 
 
1.3.1. Етапи на изпълнение на поръчката: 
Изпълнението на предмета на поръчката трябва да бъде осъществено в посочените по-долу 
етапи и последователност и съобразно изискванията за срокове на Възложителя  

ЕТАП 1 – Анализ на процесите в НХА и на изискванията към Автоматизираната 
Университетска Информационна Система. Етапът включва извършване на проучване и 
анализ на управленските, административни и учебни процеси в НХА с оглед на 
проектирането, разработването и внедряването на Автоматизирана университетска 
информационна система в Академията. Да бъде направен анализ на информационните 
потоци, обработваните данни на студенти и преподаватели, използваните софтуерни 
приложения в момента, начина на подготовка на управленски отчети и отчети за целите на 
изпращането им в Министерството на образованието, науката и младежта. Да бъдат изяснени 
и документирани изискванията на НХА относно Автоматизираната университетска 
информационна система - обхват и включени процеси, модули и функционалности, данни, 
документи, справки и отчети, потребителски интерфейс, необходима интеграция. Да бъде 
направена и анкета на студентите и преподавателския състав, за да се установят нуждите и 
очакванията им относно подобряване на системата на управление и процесите в 
университета. 
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 Максимално допустим срок за изпълнение на етапа – 1 (един) месец 

ЕТАП 2 - Проектиране на системата. На базата на уточнените изисквания на НХА относно 
Автоматизираната университетска информационна система в ЕТАП 1, при изпълнението на  
ЕТАП 2 ще бъде изготвен цялостен проект на системата. В проекта да се включи описание на 
системната архитектура, структурата на базата данни, детайлно описание на модулите и 
функционалностите на системата, проект на потребителския интерфейс - системни екрани. 
Изработеният проект да служи като основен ръководен документ при разработването на 
Автоматизираната университетска информационна система за НХА, както и като 
ръководство за приемането на готовата софтуерна система от страна на НХА. 

 Максимално допустим срок за изпълнение на етапа – 3 (три) месеца 
ЕТАП 3 – Разработване на Автоматизирана Университетска Информационна Система. 
Основни изисквания по отношение на обхвата на Автоматизираната Университетска 
Информационна Система: 

Системата трябва да автоматизира като минимум следните основни и спомагателни процеси 
в Националната Художествена Академия:  

   - Организиране и провеждане на кандидат-студентска кампания; 
   - Планиране, организация и управление на учебния процес; 

   - Административно обслужване на студенти - общежития, стипендии и други.  
  - Работа с преподавателския състав;   

  - Работа с докторанти; 
  - Управление на проекти; 

   - Управление на договори; 
  - Управление на документооборота; 

  - Финансово управление; 
 Максимално допустим срок за изпълнение на етапа – 7 (седем) месеца 

 ЕТАП 4 – Внедряване на системата  
Де се извърши въвеждане на създадената Автоматизирана университетска информационна 
система в реална експлоатация в НХА. За тази цел да бъде изготвена програма за обучение 
на системните администратори и ключови потребители на системата, да бъдат изготвени 
обучителни материали и проведено обучение. По време на въвеждането на системата в 
реална експлоатация да бъде извършена инсталация на мястото на ефективна експлоатация 
на системата от Изпълнителя, настройка и конфигуриране на системата, включително 
потребителски права и групи, импортиране на необходимите данни от други софтуерни 
приложения. 
 Максимално допустим срок за изпълнение на етапа – 3 (три) месеца 
В техническото си предложение, участника представя времеви график за пълно изпълнение 
предмета на поръчката. При изготвяне на техническото си предложение в частта относно 
сроковете за изпълнение на поръчката, участникът следва да предвиди и отчете максимално 
допустимия срок за приемане от страна на Възложителя на изпълнението на всеки един от 
етапите – съгласно клаузите на Проекта на Договор – приложение към Документацията за 
участие.  
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1.4. Обособени позиции 
НЕ 

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите 
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

1.6. Критерий за оценка на офертите 
Класирането се извършва според критерия „икономически най-изгодна оферта”, с 
относителни тегла на показателите, както следва: Техническо предложение – 70 точки и 
Цена – 30 точки. 

1.7. Място и срок за изпълнение на поръчката 

1.7.1. Място на изпълнение 
Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка” №1. 

1.8. Разходи за поръчката 
Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 
Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 
резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от 
ЗОП. 

1.9.  Прогнозна стойност и схема на плащане  
Предвиденият от Възложителя финансов ресурс за изпълнение на поръчката е 295 000 

(двеста деветдест и пет  хиляди) лева без ДДС 

Заплащането на цената на договора ще става по следната схема: 

 Авансовото плащане е в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора. 
Авансовото плащане е платимо след подписване на договора, до 10 дни от датата на 
получаване на фактурата.  

 Междинно плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора. 
Междинното плащане е платимо след проектиране на системата. 

 Окончателното плащане е в размер на 60% (шестдесет процента) от стойността на 
договора след окончателно приемане работата на изпълнителя. 

В ценовите си предложения, участниците посочват цена съобразно образеца на 
ценова оферта към настоящата документация с обща цена за изпълнение, която е 
крайна и трябва да включва всички разходи за пълно изпълнение на предмета на 
поръчката, включително стойностите на лицензи, предоставени права, разходи за 
данък при източника, ако има такъв и др.подобни. 
1.9.1. Права на интелектуална собственост 
Предложенията на участник за разработване и внедряване на Система не следва да 
нарушават по никакъв начин права на интелектуална собственост, в т.ч. и отнасящи се до 
авторски права върху компютърни програми и бази от данни, изключителни права за 
изобретения или полезни модели, включително права върху регистрирани марки, промишлен 
дизайн и топологии на интегралните схеми. В тази връзка в техническото си предложение 
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всеки участник трябва да посочи правата на интелектуална собственост, необходими за 
осигуряване и гарантиране на пълното и безпрепятствено функциониране на Системата, 
които следва да бъдат прехвърлени в полза на Възложителя или по отношение на които 
Възложителят получава право на ползване. Всеки участник в процедурата следва да 
опише в Техническото си предложение начина на предоставяне и/или гарантиране на всички 
права на интелектуална собственост, свързани с предмета на настоящата поръчка, като се 
съобразява задължително с изискванията, посочени в раздел ХV. ПРАВА НА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.ЛИЦЕНЗИОННИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА 
СОФТУЕР от проекта на Договора, приложение към Документацията. Участникът няма 
право да променя заложените в договора изисквания, като оферира по-неизгодни условия за 
Възложителя. 

1.9.2. Сертификати от производител: 
В случай, че участникът не е производител или собственик на системата/част от нея, с които 
участва за изпълнение на поръчката, трябва да представи валидни сертификати или 
еквивалентни документи от съответния производител, относно съответствието на продукта с 
нормативните, технически и други изисквания, както и че е оторизиран от производителя/ите 
на предлаганите софтуер и/или друго оборудване, съответно има права за тяхното доставяне 
и/или прехвърляне на права. 
Всеки участник декларира в техническата си оферта правата, които притежава върху 
система/софтуер или друго оборудване, с които участва. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или 
чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които 
отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за 
прилагане на ЗОП (ППЗОП) и настоящата поръчка. 

2. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се 
прилагат за обединението като цяло.  

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, участниците в него сключват споразумение по между си.  

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението 
след подаването на офертата.  
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на 
обединението са отговорни заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че 
представляващият обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от 
името на всеки член на обединението; че изпълнението на договора, включително 
плащанията, са отговорност на определеното от обединението член, и че всички членове на 
обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 
3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник не може да 
представя самостоятелна оферта. Участник, който е представил самостоятелна оферта, 
въпреки че в офертата на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил 
Декларация – Образец № 3, се отстранява от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 

4. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който е: 
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4.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

4.2. обявен в несъстоятелност; 
4.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове 

5. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник: 
5.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че  
участникът е чуждестранно лице- се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда, или е преустановил дейността си; 

5.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 
Забележка:участникът не трябва да бъде лишен от правото да управлява  дейността на 
строителни и/или други предприятия. 

5.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

5.4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на 
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

    5.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки; 

Изискванията по т. 4.1., т. 5.2 и т. 5.5. (чл. 47 ал. 1 т. 1, ал. 2 т. 2 и 5 от ЗОП) се 
прилагат, както следва: 

 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;  

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;  

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
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5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
7.във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника; 
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България.  

6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
участници: 

6.1. при които лицата по т.1-8 са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация; 

6.2. сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

Забележка:  "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение;б) роднини по 
съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора 
степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на 
другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от5 на сто от дяловете или 
акциите, издадени с право на глас в дружеството (&1 т. 23а от ДРЗОП) 

7. За обстоятелствата по т. 4.2 и 4.3, т. 5.1, 5.3 и т. 5.4 и т.6.2 (чл. 47 ал. 1 т. 2 и 3, ал. 2 
т. 1,т.3, т.4 и ал. 5 т.2 от ЗОП),  когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване 
на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, посочените в т. 4, 5 и 6 (чл. 47 ал. 1,2 и 5 от ЗОП) изисквания се прилагат и по 
отношение на подизпълнителите; 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 
4,5 и 6 (чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП) със собственоръчно подписани декларации по образец; 

8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 
от обстоятелствата по т. 4 и 5 (чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП); 
Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която 
е установен, не се издават документите по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или когато те не включват 
всички случаи по чл. 47, ал. 2  от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава 
декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е 
установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 
административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 
държавата, в която той е установен. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от 
ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.  
За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участникът следва да отговаря на 
следните общи изисквания: 
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9. Финансови изисквания: 

 За последните 3 финансови години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата на 
която участникът е бил учреден или е започнал дейността си, трябва да има оборот от 
предоставяне на услугите, които са със сходен предмет на поръчката, минимум: 
400 000 (четиристотин хиляди) 

Забележка: Под сходен предмет (услуги) възложителят ще счита анализ, проектиране 
и/или разработване и внедряване на автоматизирана  информационна система 

За доказване на условието, участниците представят  

 Справка по икономически дейности за последните 3 приключени финансови години 
(2010, 2011 и 2012), както  

 Декларация за оборот от услуги със сходен предмет за последните 3 приключени 
финансови години (2010, 2011 и 2012). 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите за 
доказване на икономическото и финансово състояние се представят за участника/ците, 
чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания, а 
изискванията следва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите за 
доказване на икономическото и финансово състояние се представят за всеки един от тях, а 
минималните  изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си 
състояние с всеки документ, който възложителят приеме за подходящ. В този случай 
участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи 
документите, с които разполага. 

10. Технически изисквания: 
Участникът следва да има опит: 

 Участникът да е изпълнил поне два договора с предмет еднакъв и/или сходен с 
предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано до датата 
определена като краен срок  за подаване на офертите  

 Забележка: Под сходен предмет (услуги) възложителят ще счита анализ, 
проектиране и/или разработване и внедряване на автоматизирана информационна 
система 

За доказване на условието участниците представят: 

 Списък на основните договори за услуги с предмет еднакъв и/или сходен с предмета 
на настоящата поръчка за последните три години, считано до датата определена като 
краен срок  за подаване на офертите, придружен с референции (препоръки) за добро 
изпълнение, от съответните възложители с посочен предмет на договора и видовете 
изпълнени дейности, номер и стойност или други документи, доказващи 
изпълнението на договорите. 

 Да притежава система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 
9001:2008 или еквивалентно с обхват, включващ  разработка, доставка, внедряване и 
поддръжка на софтуерни системи; 
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За доказване на условието участниците представят: 

 Сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 
9001:2008 или еквивалентно с обхват, включващ  разработка, доставка, внедряване и 
поддръжка на софтуерни системи; 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 
в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 
на качеството, или за опазване на околната среда . Същите трябва да бъдат представени 
и в превод на български език. 

 Участникът трябва да разполага с  екип от ключови експерти за осигуряване на 
качествено изпълнение на дейностите по анализ, проектиране, разработване и 
внедряване Автоматизирана университетска информационна система в 
съответствие с минималните изисквания за квалификация и опит към тях, 
както следва:  

 Ръководител на проекта (ръководител на екипа). Квалификация и опит: Магистърска 
степен в областта на информационните технологии или еквивалентна област; 
минимум 7 години опит при изпълнението на проекти в областа на информационните 
технологии; минимум 5 години практически опит като ръководител на проекти в 
областта на информационни системи във висши учебни заведения и/или държавната 
администрация, сертификат за квалификация в областта на управление на проекти. 

 Системен архитект: Квалификация и опит: Магистърска степен в областта на 
информационните технологии или еквивалентна област; минимум 5 години опит при 
изпълнението на проекти в областа на информационните технологии; минимум 3 
години практически опит като системен архитект в областта на информационни 
системи във висши учебни заведения и/или държавната администрация. 

 Бизнес аналитик – Квалификация и опит: Магистърска степен в областта на 
икономиката, информационните технологии или еквивалентна област, минимум 5 
години практически опит в анализа и моделирането на бизнес процеси, свързан с 
проектиране и внедряване на информационни системи, сертификат за квалификация в 
областта на анализа и/или моделирането на бизнес процеси  (ARIS или еквивалент). 

 Специалист по управление на качеството. Квалификация и опит: Магистърска степен в 
областта на икономиката, информационните технологии или еквивалентна област; 
минимум 5 години практически опит в контрола на качеството на информационни 
системи. 

 Минимум трима програмисти. Квалификация и опит: бакалавърска степен в областта 
на информационните технологии или еквивалентна област; минимум 5 години опит в 
програмирането на уеб-базирани информационни системи; минимум 3 години 
практически опит в проекти за разработка, адаптация, внедряване и/или поддръжка на 
информационни системи; 

 Минимум един специалист “Екранна графика” (графичен дизайн). Квалификация и 
опит: Магистърска степен в областта на графичен дизайн, плакат  и визуална 
комуникация, уебдизайн , рекламна графика  или еквивалентна област, минимум 5 
години стаж в посочените области. 

 За доказване на  условието участникът представя списък по образец придружен 
от автобиография, копие на диплома за завършено образование, доказателства 
за опит (трудови/осигурителни книжки, договори), доказателства за трудово-
правните/служебни правоотношения с участника. 
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В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, критериите за 
подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включени в него , 
с изключение на съответната  регистрация, представяне на сертификати или друго 
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съобразно разпределението на участието 
на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за обединението. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите за 
доказване на икономическото и финансово състояние се представят за всеки един от тях, а 
минималните  изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56 ал. 
1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 
 1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението; 
  2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, 

чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 
2, т. 6 от ЗОП; 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 
от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от 
ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 

 Всички документи в офертите на участниците, които не са на български 
език, се представят и в превод; 

 Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически 
или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое 
разположение тези ресурси. За целта участникът прилага собственоръчно подписана 
декларация по чл. 51а от ЗОП и прилага необходимите доказателства. Същото условие се 
прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 
лица; 

 Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му 
органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в 
управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи 
неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, 
оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на 
изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие; 

 2.2. Срок на валидност на офертите 
Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от датата на подаване на 
офертите. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до 
сключване на договора за обществена поръчка. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност или ако представи 
оферта с изискуемия срок, но при последващо поискване от Възложителя – откаже да я 
удължи. 
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ІІІ. ГАРАНЦИИ 

3.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й  
Гаранцията за участие е в размер на 2 950 (хиляди деветстотин и петдесет) лв. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 
Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане 
по сметката посочена в обявлението към настоящата обществена поръчка. 
Гаранцията може да се представи и под формата на банкова гаранция. Когато участникът 
избере формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова 
гаранция със срок на валидност 90 дни от датата на подаване на офертата. 
При представяне на гаранцията за участие, участникът изрично следва да посочи 
процедурата, за която се представя гаранцията.  

3.2. Условия и размер на гаранциите за изпълнение на договора и условия и начин на 
плащането им. 

Участникът, определен за изпълнител на договора, представя банкова гаранция или платежен 
документ за внесената по банков път сума за гаранцията за изпълнение на договора при 
неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова 
гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че 
е в полза на Национална художествена академия и че е със срок на валидност срока на 
изпълнение на договора плюс 30 (тридесет) дни. 
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично 
следва да се посочи наименованието на поръчката, за което тя се отнася. 
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. 

3.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по условията и реда 
на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

3.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 
Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 
уреждат със сключения между Възложителя и съответния Изпълнител договор в рамките на 
проведената обществена поръчка. 
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за 
изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение. 

ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка могат да направят това в Национална художествена академия, гр. София, ул. 
„Шипка” №1 “Деловодство” в срока посочен в обявлението към настоящата обществена 
поръчка. 
Документацията за участие може да се закупува съгласно сроковете посочени в обявлението 
към настоящата обществена поръчка.  
Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед 
на документацията се извършва на мястото на закупуването ù, а именно: гр. София, ул. 
„Шипка” №1, “Деловодство” от 9:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден. 
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Документацията за участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че 
документацията е заплатена. 
Допълнителна информация относно стойността реда и условията за закупуване на 
документацията са описани в обявлението към настоящата обществена поръчка. 

V. РАЗЯСНЕНИЯ  
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за 
участие. 
Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по–късно от 7 (седем) дни преди 
изтичане на срока за подаване на офертите. 
Съгласно чл. 27а от ЗОП, Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение 
на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 
документацията за обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на 
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка. 
Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или 
документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 
процедурата. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в 
Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за 
откриване на процедурата. С решението за промяна обаче, възложителят няма право да 
променя дейностите по обявения предмет на поръчката. 
В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да предостави безвъзмездно 
променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за 
промяна. 

В решението, възложителят може да определи и нов срок за получаване на оферти, когато 
промените засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на 
поръчката, който срок обаче не може да бъде по-кратък от първоначално определения. 
На основание чл. 29 от ЗОП заинтересованите лица могат да поискат писмено от 
възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното 
закупуване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на 
искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока 
за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 
Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за 
участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, 
направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се 
предоставя на други или участници. 
Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура, включително и разходите във 
връзка с проучванията и запознаването с обекта, са изцяло за сметка на заинтересованите 
лица, съответно на участниците, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП; 

До приключване на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка не се 
позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 
определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 
представители и: 
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а) органите и служители на общинската администрация, свързани с провеждането на откритата 
процедура; 
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и 
приемането на документацията за участие. 
Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 
провеждането на откритата процедура, нямат право да разгласяват информация относно 
извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и 
по реда, определени с документацията; 
Не е нарушение на изискването по предходната точка публикуването на съобщение за 
процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масова информация в 
страната или в чужбина, както и в интернет; 

Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, 
съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в 
процедурата; 

VІ. ОФЕРТА 

6.1.  Подготовка на офертата 
Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за участие.  
Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в 
процедурата. 
Офертата на участникът трябва да отговаря на техническите спецификации/изисквания, като 
не се допуска представянето на различни условия. 

6.2.  Съдържание на офертата 
Всяка оферта следва да съдържа: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", Плик № 2 с 
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", Плик № 3 с надпис "Предлагана цена". 
 
Съдържание на плик №1 “Документи за подбор”: 
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
2) Административни сведения - попълва се Образец № 1; 
3) Регистрационни документи на участника: 
 Копие от документа за регистрация/удостоверение за актуално състояние (съгласно 

чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 

 Копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното 
му законодателство, като документът следва да бъде представен в официален превод на 
български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);  

4) Документ за закупена тръжна документация – копие; 
5) Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на 
банковата гаранция за участие; 

6) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълва се 
Образец № 2, 2а и 2б; 
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6.1.) Декларация за приемане условията на договора – попълва се Образец № 2в; 

7) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 
процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на 
това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 
8) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 3; 

9) Споразумение за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице); 

10) при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият; 
11) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – 
попълва се Образец № 4; 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 
12) Списък с експертите които ще работят по възложената задача – попълва се Образец № 5, 
придружен от автобиография, копие от диплома за завършено образование, доказателства за 
опит (трудови/осигурителни книжки, договори), доказателства за трудово-
правните/служебни правоотношения с изпълнителя. 
13) Документи удостоверяващи икономическите и финансови възможности на участниците 
посочени в обявлението и документацията за участие в настоящата обществена поръчка. 
14) Документи удостоверяващи техническите възможности на участниците посочени в 
обявлението и документацията за участие в настоящата обществена поръчка. 
Съдържание на плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката”: 
1) Техническа оферта – образец № 9. 
 
Съдържание на плик №3 “Предлагана цена”: 
Попълва се образеца на оферта - Образец № 10.  
Предлаганата цена е в лева без ДДС. 

Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация, 
относно цената.  

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика 
“Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата. 

 6.2.1. Запечатване 

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три 
непрозрачни плика, които се надписват – плик № 1 “Документи за подбор”, плик № 2 
“Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 “Предлагана цена”: 

Всички страници трябва да са номерирани последователно.  
Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, документите се представят в превод. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се 
представят в официален превод. 
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Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се 
изписва: 

 гр. София – 1000,  

 ул. “Шипка” № 1 
 Нционална художествена акдемия 

За участие в процедура по реда на ЗОП – открита процедура с предмет: «Анализ, 
проектиране, разработване и внедряване на Автоматизирана университетска 
информационна система» по проект “Усъвършенстване на системите за управление в 
Националната художестевна академия, чрез въвеждане на автоматизирана 
университетска информационна система”, схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване 
на системите за управление във висшите училища”, финансирана от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 
В долният ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника и по 
възможност телефон, факс и/или e-mail.  
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други 
фирмени знаци.  
Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин в 
трите плика се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена 
поръчка.  

6.3.  Подаване на оферти 
 6.3.1. Място и срок за подаване на оферти 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично 
или чрез упълномощено лице офертите си на ул. “Шипка” № 1 “Деловодство” съгласно 
сроковете посочени в обявлението към настоящата обществена поръчка.  

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг 
начин за представяне, различен от посочения. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 
представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 
“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

6.3.2. Приемане на оферти / връщане на оферти 
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и 
час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.  

За подаването на офертата на участника се издава документ. 
Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатани или 
са с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в 
регистъра. 
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VII. Оценка на офертите и избор на изпълнител 

7.1. Място и дата на отваряне на офертите. 
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от възложителя 
след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне 
на офертите. 

Постъпилите офертите се отварят реда и сроковете посочени в обявлението на настоящата 
обществена поръчка. 

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и 
на юридически лица с нестопанска цел. 
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 
представяне на съответните пълномощни.  
Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията 
списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 
Отварянето на офертите се извършва по реда на чл. 68 от ЗОП. 

7.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на глава 
V, Раздел ІІ от ЗОП. 

Финансовите и технически предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.  

 
При определяне на общата оценка на предложенията се обединяват техническата и 
финансовата оценка на предложенията, съгласно методиката.  

7.3 Методика за оценка на офертите 

7.3.1. Критерий за оценка 
Критерият за оценка на офертите на участниците в настоящата процедура е икономически 
най-изгодната оферта. 
7.3.2. Показатели и методика за комплексна оценка 
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи 
начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците, допуснати до 
оценка. 
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база технически и 
финансови показатели съобразно представените в офертите предложения на участниците, 
като критерият е икономически най-изгодната оферта. Класирането на офертите се извършва 
по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата 
с най-висока комплексна оценка. 

7.4. Показатели за оценка на офертите  
Оценката на офертите ще се извършва по съответствието им със следните показатели: 

1) Техническо предложение (ПK1i) – оценява се виждането на участника за цялостното 
изпълнение на предмета на поръчката, съответстващо на техническото задание, неразелна 
част от настоящата документация и основно на техническите изисквания и спецификации; 
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2) Предлагана цена (ПK2i) – оценява се общата предложена цена за пълна реализация и 
цялостно изпълнение предмета на поръчката. 

7.4.1. Относителната тежест на посочените показатели в общата комплексна оценка е: 
1. Техническо предложение - 70 % 
2.. Предлагана цена – 30 %. 

Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100. 

7.4.2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (KOi) 
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната 
последователност:  
1. Проверка за пълнота и съответствие с изискванията на представените документи. 
Офертите, които не отговарят на изискванията на ЗОП и настоящата документация за 
участие в процедурата или не са подадени в съответствие с приложените образци се 
отстраняват след мотивирана обосновка от комисията и не се оценяват. На отстраняване 
подлежи и оферта, при която не е спазено изискването на чл. 57, ал. 2 от ЗОП – предлаганата 
цена да е в самостоятелен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. 
2. Показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, 
които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 69 от 
ЗОП и които отговарят на обявените от възложителя изисквания за икономическо и 
финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности. 
3. Всички оферти се оценяват при еднакво прилагане на показателите за оценка и на 
комплексната оценка на офертите. Показателите „Техническо предложение” се определят 
чрез сбор от оценките на подпоказатели, подробно разписани в настоящата методика. 
а) По показателя „Техническо предложение” (ПK1i) 

ПК1i е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от 
офертата на i-тия участник. Максималната стойност на ПК1i е 70 точки.  

Оценката по този показател се получава чрез аритметичен сбор от точките по всеки от 
посочените по-долу подпоказатели.  

Всички точки се присъждат и изчисляват в цели числа, а необходими закръгляния на крайни 
точки се правят с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 
Подпоказатели и точки: 

 

Подпоказател Брой точки 

Съответствие на предложението на Участника с Описанието на 
поръчката и техническите спецификации, посочени от Възложителя - 
доколко подходът на Участника показва правилно разбиране на целите 
на поръчката и гарантира изпълнението й. 

5 

Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими 
за изпълнение на поръчката, които обхващат Описанието на поръчката и 
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техническите спецификации по начин, който показва как дейностите ще 
допринесат за постигане на целите на обществената поръчка, отчитайки 
изискванията на Възложителя. 

Участникът е представил дейностите по начин, от който е видно познаване 
на процеса на разработване и внедряване на Системата. 

Участникът е представил дейностите по начин, от който е видна логическата 
свързаност на всички елементи на Системата. 

Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими 
за изпълнение на поръчката, които обхващат Описанието на поръчката и 
техническите спецификации, който показва как дейностите ще допринесат за 
постигане на целите на обществената поръчка, отчитайки изискванията на 
Възложителя. 

Участникът е представил дейностите по начин, от който е видно познаване 
на процеса на разработване и внедряване на Системата. 

Участникът е представил дейностите по начин, от който не е видна 
логическата свързаност на всички елементи на Системата. 

3-4 

Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими 
за изпълнение на поръчката, които обхващат Описанието на поръчката и 
техническите спецификации по начин, който показва как дейностите ще 
допринесат за постигане на целите на обществената поръчка, отчитайки 
изискванията на Възложителя. 

Участникът само е изброил дейностите, без да представи познаване на 
процеса на разработване и внедряване на Системата. 

1-2 

  

Предложение за изпълнение по Модул „Студенти” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им.  

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 4 
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посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението или липсва логическа свързаност 
с организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Преподаватели” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
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организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Партньори” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
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дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението или липсва логическа свързаност 
с организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Кандидат-студентска 
кампания” 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно предложеното решение и е посочил как 
ще бъдат постигнати очакваните резултати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно предложеното решение и е посочил как 
ще бъдат постигнати очакваните резултати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 
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Предложение за изпълнение по Модул „Планиране и управление на 
учебния процес” 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно предложеното решение и е посочил как 
ще бъдат постигнати очакваните резултати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно предложеното решение и е посочил как 
ще бъдат постигнати очакваните резултати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Административни дейности” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно предложеното решение и е посочил как 
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ще бъдат постигнати очакваните резултати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно предложеното решение и е посочил как 
ще бъдат постигнати очакваните резултати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Работа с докторанти” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 
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Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Управление на 
документооборота” 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 

4 
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дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Управление на 
проекти” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

2-3 
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Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Управление на 
договори” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 

1 
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организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 
Предложение за изпълнение по Модул „Финансово 

управление“  5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Управленски анализи”  5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 

5 
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подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

4 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

Предложение за изпълнение по Модул „Системно администриране” 5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа, които са логически 
свързани и вътрешно непротиворечиви с организацията и метода на работа 
по другите елементи на Системата и показват какъв ще е приносът на 
участника при изпълнение на дейността. 

5 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 4 
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посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение и е посочил как ще бъдат постигнати посредством предложените 
подходи и инструменти, които ще бъдат използвани при изпълнението. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който е 
посочен обхватът и подходът за извършването им. 

Участникът е разработил детайлно очакваните резултати от предложеното 
решение, но не е посочил как ще бъдат постигнати. 

Участникът е описал организация и метод на работа при изпълнение на 
дейността, но те са логически несвързани и/или вътрешно противоречиви с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

2-3 

Участникът е предложил начин на изпълнение на изискванията, в който само 
е преповторена информацията, предоставена в Техническото задание. 

Липсва детайлно описание на изпълнението и липсва логическа свързаност с 
организацията и метода на работа по другите елементи на Системата. 

1 

 
б) По показателя „Предлагана цена” (ПК2i) 
Участникът предлага обща крайна (сборна) цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС. 
При допусната разлика между посочена цена в цифри и с думи за релевантна се приема 
изписана с думи. Оферти, чиято обща крайна цена за изпълнение на поръчка надвишава 
предварително определения максимален ресурс от Възложителя, посочен в настоящата 
документация, не подлежат на оценка. Максималният брой точки, които може да получи 
всеки участник по този показател е 30 точки.  
Конкретният брой точки по показателя „Предлагана цена” се изчислява по следната 
формула: 
 

Минимална предложена цена Аmin 

----------------------------------------------х 30 = Брой точки по показател Предлагана цена ПК2i 

Предложена цена от конкретния участник Ai 

 
7.5.. Комплексна оценка на офертите (KOi) 

Общата (комплексна) оценка на офертите се определя, като първоначално се сумират 
присъдените точки по първият показател – техническо предложение. Получената междинна 
оценка се обявява на присъстващите при отваряне на ценовите предложения. 
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След отваряне на пликовете с ценовите предложения тези, които отговарят на изискванията 
се вземат предвид и се изготвя комплексна оценка на съответната оферта, като се сумират 
точките по всички показатели. 

Всяка допусната до пълна оценка оферта получава крайна комплексна оценка, изразена в 
точки по следната формула: 

 

 

             КОi= ПК1i  + ПK2i  
 

Където: 

КОi е комплексната оценка на офертата на i-тия на участник;  
ПК1i е брой точки по показател „Техническо предложение“ на офертата на i-тия участник; 

ПK2i  е брой точки по показател „Предлагана цена“ на офертата на i-тия участник. 
Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 
получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че комплексните 
оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат правилата на чл. 
71, ал. 4 и 5 от ЗОП. 
 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 
обществената поръчка с решение на Възложителя. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага реда на чл. 
71, ал.4 и 5 от ЗОП. 

7.6. Приключване работата на Комисията 
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. 
Протоколът съдържа състав на Комисията, списък на участниците и офертите, предложени 
за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им; класирането на 
участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване; дата на съставяне на 
протокола. 

Протоколът на Комисията се подписва от всички членове на комисията и от председателя й.  
След приключване на работата на Комисията, нейният председател представя протокола за 
утвърждаване на Възложителя. Заедно с протокола председателят предава на Възложителя и 
цялата документация, свързана с проведеното разглеждане и оценка на офертите.  

7.7. Обявяване на резултатите 
Обявяването на резултатите от работата на комисията се извършва по реда на чл. 73 от ЗОП. 

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
Договорът се сключва по реда на ЗОП и раздел V от Правилника за прилагане на ЗОП. 



 
Инвестира във вашето бъдеще! 

X. ОБЖАЛВАНЕ 
Обжалването на настоящата обществена поръчка се извършва по реда на глава единадесета 
от ЗОП. 

Допълнителни разпоредби 
 
За всички неуредени с настоящите указания въпроси се прилага закона за обществените 
поръчки и нормите на националното и европейско законодателство. 


