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България-София: Услуги по разработване на софтуер
2020/S 063-150969
Обявление за поръчка
Услуги
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 203740812
Пощенски адрес: бул. „Ген. Тотлебен“ № 30—32, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: г-жа Поля Петрова-Огнянова, звено „Правна дейност“
Електронна поща: p.ognyanova@fmfib.bg
Телефон: +359 280140-51
Факс: +359 280140-89
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.fmfib.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/52
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/52
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4)

Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5)

Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на бизнес процесите във „Фонд
мениджър на финансови инструменти в БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

II.1.2)

Основен CPV код
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72262000
II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
Цел на обществената поръчка е пренастройването на работата на ФМФИБ към работа със
специализирана система за управление на бизнес процесите в дружеството (системата), която да
осигури автоматизиране и оптимизиране на ежедневната му дейност. Системата следва да обхваща
данни за операциите, структурите и описание на процесите във ФМФИБ, както и да осигурява връзка
с други системи. В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено изграждането на 13 базови
функционални подсистеми/модули, а именно: „Оперативни програми и финансови инструменти“;
„Финансови посредници“; „Мониторинг“; „Оперативна отчетност“; „Финансова верификация“; „Финансова
отчетност“; „Управление на ликвидността“; „Директно предоставяне на подкрепа“; „Нередности“; „Одити“;
„Управление на риска“; „Координация“; „Администриране на системата“. Общ. поръчка включва 4 етапа,
както и гаранционна поддръжка, която се осъществява от и за сметка на изпълнителя за 3 год. считано от
датата на въвеждане в експлоатация на системата.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 100 000.00 BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Гр. София

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Системата следва да обхваща данни за операциите, структурите и описание на процесите във ФМФИБ,
както и да осигурява връзка с други системи. В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено
изграждането на 13 базови функционални подсистеми/модули, а именно: „Оперативни програми и
финансови инструменти“; „Финансови посредници“; „Мониторинг“; „Оперативна отчетност“; „Финансова
верификация“; „Финансова отчетност“; „Управление на ликвидността“; „Директно предоставяне
на подкрепа“; „Нередности“; „Одити“; „Управление на риска“; „Координация“; „Администриране на
системата“. Изпълнението на обществената поръчка включва 4 етапа, както и гаранционна поддръжка,
която се осъществява от и за сметка на изпълнителя за 3 год. считано от датата на въвеждане в
експлоатация на системата.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: техническа оценка / Тежест: 60
Критерий, свързан с разходи - Име: финансова оценка / Тежест: 40

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 100 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
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Продължителност в месеци: 54
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
До 10 % от стойността на дейностите по изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление
на бизнес процесите във „ФМФИБ“ ЕАД, в това число провеждане на обучение на екипа на „ФМФИБ“
ЕАД, които могат да се възлагат съгласно условията, посочени в указанията за участие и образеца на
ценово предложение.

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

II.2.13)

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

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не поставя изисквания за годност.

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва
в част IV, раздел „Б: Икономическо и финансово състояние“, поле „Общ годишен оборот“ от еЕЕДОП,
като предостави справка за общия оборот за последните три приключили финансови години, съдържаща
информация свързана с: година, стойност на реализирания оборот и валута. На основание чл. 67,
ал. 5 от ЗОП за доказване съответствие с поставеното минимално изискване участникът представя и
годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години — 2019 г., 2018 г. и 2017
г., освен ако същите не са публикувани чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк
и безплатен достъп до националните бази данни.
На основание чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на
поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие
с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Солидарната отговорност за
изпълнение на поръчката се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Б: Икономическо и
финансово състояние“, поле „Други икономически или финансови изисквания“ в ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
До участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се допуска участник, който за последните
3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността
си, е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) BGN.
За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната
валута в лева към датата на подаване на офертата.

III.1.3)

Технически и професионални възможности
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Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва
в част IV, раздел „В: Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за услуги: извършени
услуги от конкретния вид“ от е ЕЕДОП следната информация:
— дейностите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката,
— технологиите, с които са реализирани дейностите,
— начална дата; -датата на приключване (датата на която резултатът е приет без възражения),
— стойността, която е заплатена за изпълнението на услугата,
— получателите, независимо дали са публични или частни субекти.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП за доказване съответствие с поставеното минимално изискване
участникът представя и документи, които доказват изпълнената услуга под формата на заверено копие
на референция, справка, удостов-ние за изпълнение, приемо-предават. протокол или др. аналогични
документи.
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез
попълване в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г: Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи
стандарти за осигуряване на качеството“. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум,
което не е юридическо лице, изискването се отнася за участниците в обединението, които ще извършват
дейностите по изграждане, внедряване и поддръжка на системата.
3. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез
попълване на част IV: „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, подраздел „Образователна и професионална квалификация“ от еЕЕДОП, в който се посочват следните
данни за всеки един от експертите, посочени по-горе, а именно:
— имена, специалност и заемана длъжност,
— описание на притежавания професионален опит с посочване на начална и крайна дата, и област на
дейност,
— реализираните от експерта проекти/дейности с посочване на наименование, начална и крайна дата на
изпълнение, наименование на възложителя,
— описание на притежаваните сертификати, с посочване на дата на издаване на сертификата, обхват и
организация, издала сертификата,
— вида на правоотношението между съответния експерт и участника за изпълнение на поръчката
— трудов или граждански договор. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП за доказване съответствие с
поставеното минимално изискване участникът представя и документи, които доказват представената
в ЕЕДОП информация за опит на експертите под формата на заверено копие на трудов договор,
граждански договор, трудова книжка, служебна книжка, референция, приемо-предавателен протокол, или
други аналогични документи.
4. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването чрез попълване в
ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г: Стандарти за осиг-не на кач-вото и стандарти за еколог.
управл-е“, поле „Сертификати от незав. органи, удостоверяващи стандарти за осиг-не на кач-то“.
5. При подаване на офертата участникът декларира съотв-вие с постав-то изискване чрез попълване
в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г: Стандарти за осигур-не на качест-то и стандарти за
еколог. управл-е“, поле „Серт-ти от незав. органи, удостов-щи станд-ти за осиг-не на кач-то. Виж VI.3).
Изисквано минимално/ни ниво/а:
До участие в процед-та се допуска участник, който:
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1. Е изпълнил услуги с предмет идентичен или сходен с предмета на обществ. поръчка, през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата с общ обем не по-малък от 1 100 000 (един
милион и сто хиляди) BGN Под „предмет сходен предмета на общ. поръчка“ се разбира една или
повече дейности по анализ и моделиране на бизнес процеси, разраб-не, внедр-не, интеграция и/или
поддръжка, във връзка с изграждане на: ERP (планиране на ресурсите на предприятието) системи или
еквивалентни и/или информ. сис-ми за кред. институции и/или финан-ви инст-ции, и/или застрахователи
или презастрахователи, и/или инвестиц. посредници, и/или лица, осъществяващи дейности по управл-ие
на фондове, и/или друж-ва за доп. соц. осигур-не;
2. Има въведена система за управ-ние на качест-то БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват
съответстващ на предмета на поръчката. Под „обхват съответстващ на предмета на поръчката“ се
разбира една или повече дейности по анализ, моделиране, разработване, внедряване, интеграция и/или
поддръжка на информационни системи и софтуерни продукти;
3. Участникът да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката, със следната професионална
компетентност:
3.1. Ръководител на екип, който да отговаря на следните изисквания по отношение на професионална
квалификация и професионален опит: минимум 4 години професионален опит в разработване,
внедряване, актуализиране и/или поддръжка на информационни системи и бази данни; участие в
минимум 2 приключили проекта в областта на информационните технологии, включващи разработване,
внедряване и поддръжка на информационни системи, поне един от които е свързан с разработване,
внедряване и поддръжка на информационни системи за организации, чийто предмет на дейност попада
в обхвата на секция К Финансови и застрахователни дейности от Класификацията на икономическите
дейности (КИД 2008), съответно NACE; да притежава валиден сертификат в областта на управлението
на проекти (Prince2 Foundation, PMI PMP или еквивалентен);
3.2. Минимум 1 бизнес анализатор, който да отговаря на следните изисквания по отношение на
професионална квалификация и професионален опит: минимум 4 години професионален опит в
разработване, внедряване, актуализиране и/или поддръжка на информационни системи и бази данни;
участие в минимум 2 приключили проекта в областта на информационните технологии, включващи
разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи, поне един от които е свързан с
разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи за организации, чийто предмет на
дейност попада в обхвата на секция К Финансови и застрахователни дейности от Класификацията на
икономическите дейности (КИД 2008), съответно NACE; да притежава валиден сертификат в областта на
бизнес анализа (IIBA CBAP, PMI/IPMA PBA или еквивалентен);
3.3. Минимум 1 софтуерен разработчик, който да отговаря на следните изисквания по отношение
на професионална квалификация и професионален опит: минимум 3 години професионален опит в
разработване, внедряване, актуализиране и/или поддръжка на информационни системи и бази данни;
участие в минимум 2 приключили проекта или дейности, включващи разработване, внедряване и
поддръжка на информационна система, разработена върху .NET платформа (.NET framework) със СУБД
Microsoft SQL Server (или еквивалент); да притежава валиден сертификат по системата за обучение на
Microsoft за програмиране на.NET (или еквивалент);
3.4. Минимум 1 експерт база данни, който да отговаря на следните изисквания по отношение на
професионална квалификация и професионален опит: минимум 3 години професионален опит в
разработване, внедряване, актуализиране и/или поддръжка на информационни системи и бази данни;
участие в минимум 2 приключили проекта или дейности, включващи разработване, внедряване и
поддръжка на информационна система, разработена върху .NET платформа (.NET framework) със СУБД
Microsoft SQL Server (или еквивалент); продължава в раздел VI.3).
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III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.1)

Информация относно определена професия

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:
Сист-та трябва да има модулна структура, която обхваща структурирането, изпълнението, мониторинга
и отчетността на фин. инстр-ти управлявани от ФМФИБ. Поръчката включва 13 базови модула. Изпълнто на общ. поръчка включва 4 етапа, както и гаранционна поддръжка, която се осъществява от и за
сметка на изпълнителя за 3 год. считано от датата на въвеждане в експлоатация на сист-та. Плащането
се извършва както следва: авансово плащане за 10 % от цената за изграж-не, внедр-не и поддръжка на
сист-та, в т.ч. обучение; първо межд. плащане за 15 % от цената за изграж-не, внедр-не и поддръжка
на сист-та, в т.ч. обучение; второ межд. плащане за 65 % от цената за изграж-не, внедр-не и поддръжка
на сист-та, в т.ч. обучение; трето межд. плащане в размер на 5 % от цената за изграж-не, внедр-не
и поддръжка на сист-та, в т.ч. обучение; окончателно плащане в размер на 5 % от цената за изгражне, внедр-не и поддръжка на сист-та, в т.ч. обучение. Непредвидени разходи съгласно ценовото
предложение.

III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря
за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)

Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2020
Местно време: 18:00

IV.2.3)

Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2020
Местно време: 10:00
Място:
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Гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30—32, ет. 4, „ФМФИБ“ ЕАД.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
Продължава от III.1.3: да притежава валиден сертификат по системата за обучение на Microsoft в
областта на изграждането и управлението на бази данни, работещи върху платформа Microsoft SQL
Server (или еквивалент);
3.5. Минимум 1 експерт системна интеграция, който да отговаря на следните изисквания по отношение
на професионална квалификация и професионален опит: минимум 3 години професионален опит
в разработване, внедряване, актуализиране и/или поддръжка на информационни системи и бази
данни; участие в минимум 2 приключили проекта или дейности, включващи внедряване и поддръжка
на информационна система с база данни базирана върху Microsoft SQL Server (или еквивалент); да
притежава валиден сертификат по системата за обучение на Microsoft в областта на изграждането и
управлението на бази данни, работещи върху платформа Microsoft SQL Server (или еквивалент).
4. Има въведена система за управление сигурността на информацията, съответстваща на стандарт
БДС EN ISO 27001 или еквивалент с обхват съответстващ на предмета на поръчката.Под „обхват
съответстващ на предмета на поръчката“ се разбира една или повече дейности по анализ, моделиране,
разработване, внедряване, интеграция и/или поддръжка на информационни системи и софтуерни
продукти.5.Има въведена система за управление на ИТ услуги, съответстваща на стандарт БДС EN ISO
20000 -1 или еквивалентен.
Продължава от III.1.3): При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко
време след отварянето на офертите, чрез назначената от него комисия, представянето на доказателства
за прилагане на системите за управление посочени в т. 2, 4 и/или 5 — копие на валиден сертификат, чрез
който се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
възлагане на поръчката. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо
лице, изискването се отнася за участниците в обединението, които ще извършват дейностите по
изграждане, внедряване и поддръжка на информационна система.
Оферти за участие се подават на адрес: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30—32, ет. 4. Участникът
определен за изпълнител е длъжен при подписване на договора да представи гаранция за изпълнение
в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Възложителят поставя изискване за
представяне на гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на 100 % от
стойността на предоставения аванс, т.е. 10 % (десет процента) от цената за изграждане, внедряване и
поддръжка на системата, в т.ч. обучение. Възложителят отстранява от участие в процедура участник, за
който е налице едно от основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. т.
1, 3—5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура участник:
1. който e свързано лице с друг участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, по
смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП;
2. който не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 3, т. 8
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,
освен ако не са налице основанията по чл. 4 от този закон;
3. за който не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификация на участника, чрез
регламентираните в Закона за мерките срещу изпиране на пари способи;
4. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
Пощенски адрес: бул. „Ген. Тотлебен“ № 30—32, ет. 4
Град: София
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: p.ognyanova@fmfib.bg
Телефон: +359 280140-51
Факс: +359 280140-89
Интернет адрес: http://www.fmfib.bg/

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/03/2020
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