ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование
на поръчката:

Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“

Референтен
№
на поръчката:

180-107
СЪДЪРЖАНИЕ

Част

Наименование

1

Указания за подготовка на оферта и приложение

2

Техническа спецификация

3

Проект на договор
Образци за участие в процедурата

-

Образец на електронен едининен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП) в XML и PDF формат

О3

Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП

О4

Предложение за изпълнение на поръчката

О4-1
О4-2
О4-3

Приложение №1 към Предложение за изпълнение на поръчката
Списък програмни продукти и лицензи за използването им, производство на трети
лица, които ще бъдат доставени и използвани във връзка с изпълнение на
поръчката - Образец MDP_LICR 7
Списък с техническото оборудване, което ще бъде доставено във връзка с
изпълнение на поръчката – Образец MDP_TI 3

О4-4

Списък на необходимия брой и специализация на служители на „Булгартрансгаз”
ЕАД, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката - Образец PD_DOC 3

О4-5

Списък с изисквания към инфраструктурата и ресурсите на възложителя – Образец
PD_DOC 4

О4-6

Списък с адресите на център/центрове за разработване,
гаранционно и сервизно обслужване - Образец PD_DOC 5

развитие и/или

О5

Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор

О6

Декларация за срока на валидност на офертата

О7

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП

О8

Ценово предложение

O8-1

Приложение № 1 – към ценово предложение

О15

Образец на банкова гаранция за авансово плащане

О16

Декларация за конфиденциалност

О17

Декларация по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката за участник

О17А Декларация по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката за изпълнител
О18

Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически обект
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
Наименование
на поръчката:
Референтен №

Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“
180-107

на поръчката:
Офертата се изготвя и представя на български език, освен когато възложителят е допуснал
в обявлението за обществената поръчка, офертата да се представя на официалния език на
съответната страна, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната. Офертата
се изготвя и представя при спазване на законовите изисквания, както и на условията и
изискванията на документацията за участие в процедурата.
1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, като същите
се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
2.1 Опаковката включва:
2.1.1 документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП):
 електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя;
 еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката - когато е приложимо;
 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;
 доказателства за поетите от подизпълнителите задължения (ако е приложимо);
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 документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси (ако е приложимо).
2.1.2

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:

Оферта, която включва:
 техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката.
 опис на представените документи
2.1.3 отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т.
1 от ППЗОП - технически предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.
Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
3. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се
представят и в превод на български език.
4. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в „заверено
копие“, за такъв документ се счита този, върху копието на който фигурира текста „Вярно с
оригинала“ и е поставен подпис на лицето, извършило заверката.
5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако
документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани
участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на
документацията за участие.
Относно образците на банковите гаранции, задължителни са само условията, описани в
тях, като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези
от предоставените образци, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществена поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
7. Когато в обявлението за обществена поръчка е определено, че предметът на поръчката
включва обособени позиции и:


в обявлението е определено, че оферти се подават само за една обособена позиция,
то участниците имат право да представят само една оферта, за една обособена
позиция, която е свободно избрана от тях измежду всички обособени позиции в
предмета на поръчка. В този случай всяка оферта, която се отнася за повече от една
обособена позиция, ще бъде отстранявана;



в обявлението е определено, че оферти могат да се подават за няколко обособени
позиции, то участниците не могат да подават оферти за всички обособени позиции.
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8. Когато в предмета на поръчка възложителят е предвидил „опция“, то предлагане на
такава опция в офертата на участника е задължително. В случай че е предложил опцията
в офертата си, изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя
условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за използването й. Опцията се
включва в обхвата на договора, като възложителят сам определя дали опцията да бъде
възложена или не.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:
9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
9.1. еЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя.
9.1.1. еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице - когато е приложимо;
9.1.2. еЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител - когато е приложимо;
9.1.3. еЕЕДОП се представя за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката - когато е приложимо.
9.1.4. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - когато е приложимо.
9.1.5. Документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси - когато е приложимо.
9.1.6. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, които са
посочени в т. 9.5. от настоящите указания. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои
от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един еЕЕДОП,
обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан
от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС ).
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК, освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от процедурата, на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2, във вр. с чл. 6,
ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Стр. 3 от 16

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

При подаване на оферта участниците декларират липсата на основанията за
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване
на съответния раздел в еЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на
документите по т. 9.2. от настоящите указания в документите за участие в
процедурата. Документите се представят от участника, определен за изпълнител
преди сключване на договор за обществена поръчка. В случаите по чл. 67, ал. 5
от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да
представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата. В случаите по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от участниците може да се изиска да
предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в
офертата.

Определените от възложителя критерии за подбор, се съдържат в раздел „Критерии за
подбор и документите, с които се доказват“ и участникът декларира в съответния еЕЕДОП
съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от
възложителя, като се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните
обстоятелства,
или
компетентните
органи,
които
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с
критериите за подбор, посочена по-горе.
* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
ЕЕДОП относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците
се съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на ЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.
** Съ гласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и М етодическо указание

на АОП от 02.03.2018 г. задъ лж ително следва ЕЕДОП да се представя в
електронен вид.

За целта се използва осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система
за eЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg., на която се качва генерирания
от възложителя образец.
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по
електронен път с останалата документация за обществената поръчка на профила на
купувача.
Участникът
зарежда
в
информационната
система
за
eЕЕДОП
–
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.), изготвения от възложителя XML файл,
попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се
подпише с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица.
Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което
еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на
компютъра на потребителя.
Всеки представен ЕЕДОП следва да бъде в електронен вид, като един от възможните
начини за предоставянето му в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към опаковката. Форматът, в който се предоставя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В тази връзка,
подписаният с електронен подпис ЕЕДОП, следва да бъде във версия PDF формат.

Указания за представяне на еЕЕДОП се съдържат в Методическо указание на АОП от
02.03.2018 г., достъпно на следния линк:
Стр. 4 от 16

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
9.2.

Критерии за подбор и документите, с които се доказват:

9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Не се изисква в конкретната процедура.
9.2.2. Икономическо и финансово състояние:
Не се изисква в конкретната процедура.
9.2.3. Техническите и професионалните способности:
9.2.3.1. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по
отношение на техническите и професионалните способности на участниците във
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП:
*Участникът трябва да разполага с персонал (екип от специалисти) и ръководен състав,
който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката с определена професионална
компетентност, както следва:
Ръководител проект – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване
функциите на Ръководител проект при управлението на проект/и, свързани с
внедряване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;
-

Бизнес анализатор – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция Бизнес анализатор в събиране и анализ на изисквания, свързани с изпълнение
на проект/и за внедряване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Програмисти - лица притежаващи умения усвоени в процеса на упражняване на позиция
софтуерен разработчик в разработването на подобен софтуер и програмни интерфейси
на същия за връзка и обмен на данни със следните категории програмни
продукти/информационни системи: за хидравлично симулиране, SCADA системи,
платформи за търговско диспечиране – минимум двама специалисти;

-

Специалист по системна администрация – лице притежаващо умения усвоени в процеса
на упражняване позиция системен администратор в областта на системната и мрежова
администрация, изграждането и обслужването на техническа инфраструктура за
обезпечаване функционирането на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Специалист по тестване – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване
на позиция специалист-тестване на софтуер с опит в разработването на тестови
сценарии и тестване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Специалисти по поддръжка – лица притежаващи умения усвоени в процеса на
упражняване на позиция експерт технологично поддържане в осъществяването на
гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на подобно/и решение/я – минимум
петима специалисти;

-

Инструктор, който ще провежда обучението за администриране, конфигуриране и
поддръжка на МДПР - лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция системен администратор с опит в обучението за администриране и обслужване
на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Инструктор, който ще провежда обучение за оперативна употреба на МДПР– лице
притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на позиция софтуерен
разработчик - минимум един специалист.

Забележка*: Допустимо е едно лице да се посочи за покриване на минималните изисквания

за няколко от посочените по-горе специалисти при спазване на изискуемия минимален
брой лица.
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Под „подобен софтуер”
се разбира – информационна система за хидравлично
симулиране/платформа за търговско диспечиране, включително програмните им
интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани програмни продукти/информационни
системи.
Под „подобни решения” се разбира - информационна система за хидравлично
симулиране/платформа за търговско диспечиране, включително програмните им
интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани програмни продукти/информационни
системи и техническата инфраструктура за обезпечаване работата на информационните
системи.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното
изискване, чрез посочване в поле „Образователна и професионална квалификация“ от
еЕЕДОП от раздел В: Технически и професионални способности от Част IV: „Критерии за
подбор“ на еЕЕДОП на имената на лицата и на цялата изискуема информация за персонала
и ръководен състав с определена професионална компетентност с оглед преценка за
съответствие с минималното изискване по т. 9.2.3.1.
По отношение на изискванията, поставени в т. 9.2.3.1, участниците в процедурата следва
сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно
позоваването на трето лице или не. В случай, че в част II, раздел В от еЕЕДОП е посочено
с отбелязване „Не”, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал и ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката е достатъчно
участникът само да представи изискуемата информация за персонала и ръководния състав,
който ще участва в изпълнението на обществената поръчка, като същите не са считат за
трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят
отделни еЕЕДОП, дори и за лицата по граждански договори. В случай, че в част II, раздел
В от еЕЕДОП е посочено отбелязване „Да”, участникът представя и отделни еЕЕДОП за
всяко трето лице, като следва да докаже, че ще разполага с техните ресурси и представи
документи за поетите от третите лица задължения.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на списък на персонала, и на ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на
лицата.
Документът, чрез който се доказва съответствието с критерия за подбор се
представя само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор,
съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение
на договор“ от настоящите указания.
9.2.3.2. Участникът да прилага системи за управление на качеството, съгласно
изискванията на ISO 9001 или еквивалентен, с обхват дейности, свързани с разработване
и/или внедряване и поддръжка на софтуер.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването чрез
посочване (деклариране) в еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г “Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява
съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или
еквивалентен, и с обхват от дейности, свързани с разработване и/или внедряване и
поддръжка на софтуер.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
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съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Сертификати, които са на чужд език се представят и в превод на
бъ лгарски език.
Докум ентите, чрез които се доказва изпъ лнението на критериите за подбор се
представят сам о от участника, избран за изпъ лнител при склю чване на договор,
съ гласно условията, посочени в раздел „Изисквания за склю чване и изпъ лнение
на договор“ от настоящ ите указания.
9.2.3.3. Изисквания съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗОП към участниците за техните умения и
опит да предоставят услугите от предмета на поръчката:
9.2.3.3.1. Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугите по
внедряване и поддръжка на предлагания МДПР.

М иним ално изискване за допустим ост отнош ение на техническите и
проф есионалните способности на участниците, поставени от въ злож ителя на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът следва да е внедрил и поддържал предлагания МДПР в минимум 1 (един)
оператор на газопреносна мрежа (система) от страна членка на ЕС.
При подаване на офертата участниците доказват съответствие с минималното изискване
чрез представяне на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите в Част
IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, Поле „За
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от еЕЕДОП.
Ако при преглед на техническото предложение на участника се установи, че предлаганият
МДПР е различен от посочения в част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, участникът се отстранява от процедурата.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършените дейности от посочените в списъка получатели, с които се
потвърждава предоставянето на услугите.
9.2.3.3.2. Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугата по
разработването и внедряването на програмни интерфейси за връзка и обмен на данни
между предлагания МДПР и свързани информационни системи.

М иним ално изискване за допустим ост отнош ение на техническите и
проф есионалните способности на участниците, поставени от въ злож ителя на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът трябва да е осъществил минимум 1 /едно/ внедряване на МДПР, в което същият
е осъществил разработване и имплементиране на програмни интерфейси за връзка и обмен
на данни между модула и платформа за търговско диспечиране, между модула и софтуер
за хидравлични симулации.
При подаване на офертата участниците доказват съответствие с минималното изискване
чрез представяне на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите в Част
IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, Поле „За
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от еЕЕДОП.
Ако при преглед на техническото предложение на участника се установи, че предлаганият
МДПР е различен от посочения в част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, участникът се предлага за отстраняване.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършените дейности от посочените в списъка получатели, с които се
потвърждава предоставянето на услугите.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се
представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор,
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съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение
на договор“ от настоящите указания.
9.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ППЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения;
 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.4. Възложителят, на основание чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, поставя изискване, когато
участник е обединение, което не е юридическо лице, същият да представи копие от
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто
капацитет същият се е позовал са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи (които други лица са със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи, съгласно
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП).
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9.5. Възложителят, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, изисква от участниците
представяне на необходимата информация относно правно-организационната форма, под
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (образец О3), независимо от наименованието на
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. В списъка следва да се съдържа
информация за участник, участници в обединение, подизпълнители и трети лица по
отношение на правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си,
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 55, ал.
3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите,
които заемат, които са както следва:
 лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл.
40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП – когато участникът е обединение);
 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно
чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП);
 прокуристи - в случай, че има такива.

*В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
 други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи;

* В списъка следва да се представи информация за всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП, включително за участници в обединение,
подизпълнители и трети лица.
10. Документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП - оферта, която включва:
10.1. Техническо предложение, съдържащо:
10.1.1. Документ за упълномощаване – представя се когато лицето, което подава
офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление,
че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
процедурата. еЕЕДОП не може да бъде представян от упълномощено лице;
10.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал, образец О4), в съответствие
с техническата спецификация, Приложение № 1 - Функционални изисквания и Приложение
№ 2 - Нефункционалните изисквания и изискванията на възложителя и включва:
10.1.2.1. Отговор/описание/обяснение за начина на изпълнение/реализиране/съответствие
на всяко от изискванията, разписани в Техническата спецификация - Приложение № 1 с
наименование „Функционални изисквания“ и Приложение № 2 с наименование
„Нефункционалните изисквания“, които са идентифицирани чрез код от вида: (МDP_XXX

№ или PD_YYY №).

(Отговорът/описанието/обяснението за начина на изпълнение/реализиране/съответствие
на конкретно изискване трябва да бъде номериран/идентифициран чрез кода на
изискването (МDP_XXX № или PD_YYY №).
Ако при попълване на Предложението за изпълнение на поръчката, във връзка с посочване
на начина на изпълнение на конкретно изискване, Участникът реферира или препраща към
други документи от офертата си, е задължително да бъде посочено точното заглавие на
документа, към който се препраща и страницата от офертата, на която документът се
намира.

Стр. 9 от 16

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Попълва се образец О4-1 - Приложение №1 към Предложение за изпълнение на поръчката
от документацията към поръчката и се прилага към „Предложението за изпълнение на
поръчката” от офертата на Участника.
10.1.2.2. Описание на предлагания МДПР, описание на основните му функционалности, и
предлагани интерфейси за връзка към други информационни системи.
10.1.2.3. Списък на необходимия брой и специализация на служители на „Булгартрансгаз”
ЕАД, които ще бъдат ангажирани с процеса по изпълнение на поръчката, включително
етапа и периода от време, през който ще бъдат ангажирани, и дейностите, които се очаква
да изпълняват.

Попълва се Образец PD_DOC 3 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложението за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
10.1.2.4. Описание, списък с изисквания към инфраструктурата и ресурсите, (интернет
достъп – параметри, технически средства, оборудване - количество и т.н.), които трябва
да бъдат осигурени на място при Възложителя, във връзка с протичане на процеса по
имплементиране, провеждане на обучението на място, както и обезпечаване
функционирането на МДПР.
Информация, относно необходимите ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и други
изисквания, които трябва да бъдат организирани или реализирани на място (при
Възложителя) във връзка с изпълнение на поръчката (prerequisites), включително
количество, качество, график и срокове за предоставяне на съответните ресурси от страна
на „Булгартрансгаз” ЕАД.

(Забележка – Списъкът не трябва да включва софтуера и лицензиите, необходими за
обезпечаване функционирането на системата за използване МДПР. Доставката на всички
компоненти и програмни продукти необходими за осъществяване на поръчката, вкл. такива
произведени от трети лица, трябва да бъдат включени в офертата на Участника и
доставени от Изпълнителя на поръчката.)
Попълва се Образец PD_DOC 4 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
10.1.2.5. Участникът трябва да има възможност да осъществява гаранционно и сервизно
обслужване на МДПР чрез минимум 1 /един/ център за разработване, развитие и/или
гаранционно и сервизно обслужване, разположен в страна от Европа, с достатъчен ресурс
и възможност да удовлетворява изискванията за гаранционно и сервизно обслужване на
МДПР.

Съответствие с изискването се удостоверява чрез представяне на:
- Списък с адресите на център/центрове за разработване, развитие и/или гаранционно и
сервизно обслужване на съответния участник и/или деклариран подизпълнител в страна/и
от Европа, с достатъчен ресурс и възможност да осъществяват гаранционната поддръжка
на МДПР, с които участникът ще осъществява тези дейности.
Попълва се Образец PD_DOC 5 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
10.1.2.6. Списък на програмни продукти и лицензи за използването им, производство на
трети лица, които ще бъдат доставени и използвани във връзка с изпълнение на поръчката.
(изискване MDP_LICR 7).

Попълва се Образец MDP_LICR 7 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
10.1.2.7. Списък на предлаганото техническо оборудване за доставка и описание на
техническите му характеристики. (изискване MDP _TI 3).

Попълва се Образец MDP _TI 3 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
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10.1.2.8. Участникът трябва да притежава интелектуална собственост върху предлагания
МДПР или да бъде оторизиран (да притежава право, дадено му) от производителя на
предлагания МДПР да предоставя МДПР на трети лица, да модифицира и развива
предлагания МДПР.

Съответствие с изискването се удостоверява чрез попълване на т.2 от Образец О4 –
Предложение за изпълнение на поръчката и прилагане на заверено копие „Вярно с
оригинала“ на оторизационнo писмо, в случай че е приложимо.
10.1.2.9. Срокове за изпълнение на предмета на поръчката и подробен график.
10.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал,
образец О5);
10.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал, образец О6);
10.1.5. Други документи, изисквани от възложителя, свързани с предмета на поръчката:
10.1.5.1. Декларация (оригинал, образец О17), в която участниците/ участниците в
обединение/ подизпълнителите и/или трети лица, които ще участват при изпълнение на
предмета на поръчката, следва да декларират липсата на обстоятелства по чл. 81ж, ал. 10
от Закона за енергетиката.
Обстоятелствата се декларират задължително от участниците/ участниците в обединение
и само от тези подизпълнители и/или трети лица, които ще извършват консултантски
услуги и дейности, свързани със системи или оборудване за информационни технологии и
системи за сигурност по отношение на достъпа в настоящата поръчка.

В случай че участникът/участник в обединение/ подизпълнител и/или трето лице, което ще
участва при изпълнение на предмета на поръчката, изпълнява дейности, посочени в чл.
81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката на вертикално интегрираното предприятие
„Български енергиен холдинг” ЕАД или на други негови части или не е видно същият дали
изпълнява такива дейности, участникът се отстранява от процедурата, на основание чл.
107, т. 1 от ЗОП.
10.2. Опис на представените документи (образец О7).
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП (образец О8),
съдържащо единични цени и обща цена за изпълнение предмета на поръчката.
В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл.57, ал.3 от
ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе
общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на ценовото
предложение, изписана словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова
несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата
цена на ценовото предложение, изписана словом в определен от комисията срок.
За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически най-изгодната оферта,
съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, посочената
валута на „Предлаганата цена“ от участника за изпълнение на поръчката се преизчислява
от комисията в левова равностойност, съгласно посочената от участника валута по
официалния фиксинг на БНБ към крайния срок за получаване на оферти за участие,
посочена в обявлението на обществената поръчка.
В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници, следва да се включи
дължимият данък при източника в размер, съгласно „Спогодбата за избягване на двойното
данъчно облагане“, сключена между Р. България и страната, в която участникът е
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регистриран и данъчно задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от
участника размер на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил.
Независимо от това дали е посочен или не, при всяко международно разплащане на услуги,
възложителят ще удържа от дължимата цена приложимия за конкретния случай размер на
данъка при източника. В случаите, когато няма сключена Спогодба между страните на
субектите или същата не може да бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо
плащане ще се удържа данък при източника в размер на 10 % от стойността на услугите.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
11. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
12. Използване на капацитета на трети лица
12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.
12.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако
лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на
изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за
която е необходим този капацитет.
12.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
12.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да
замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
12.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по т. 12.2 – 12.4.
12.6. По отношение на изискванията, поставени в т. 9.2.3.1, участниците в процедурата
следва сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно
позоваването на трето лице или не. В случай, че в част II, раздел В от еЕЕДОП е посочено
с отбелязване „Не”, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал и ръководен състав с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката е достатъчно
участникът само да представи изискуемата информация за персонала и ръководния състав,
който ще участва в изпълнението на обществената поръчка, като същите не са считат за
трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят
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отделни еЕЕДОП, дори и за лицата по граждански договори. В случай, че в част II, раздел
В от еЕЕДОП е посочено отбелязване „Да”, участникът представя и отделни еЕЕДОП за
всяко трето лице, като следва да докаже, че ще разполага с техните ресурси и представи
документи за поетите от третите лица задължения.
13. Подизпълнители
13.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
13.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на тези условия.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
14. Приемат се оферти само за целия предмет на поръчката. Не се допуска представяне на
варианти.
15. Офертата следва да се представи само в един оригинал.
16. Документи, които се представят допълнително от участниците, на основание чл. 54,
ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса
на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация и/или замяна от участника на
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице
не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на
техническото предложение, се представят от участника, или от упълномощен от него
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка, на адреса, посочен от комисията, в опаковка, върху която се посочват
следните означения: „Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане
на обществена поръчка с изписано наименование на поръчката, референтният й номер,
даден от възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), име на участника, а когато
документите са за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнасят.
16.1. Документи и/или еЕЕДОП, които се представят допълнително от участниците, на
основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, се входират в деловодството на „Булгартрансгаз“
ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров” № 66, в срок от
пет работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден от срока) от датата
на получаване на протокола. Ако участниците изпращат документи чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за сметка
на всеки участник. В този случай той следва да изпрати документите и/или еЕЕДОП по
такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на
горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с допълнителните
документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на
опаковките с документите на адреса и в определения срок.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
16.2. Подробна писмена обосновка по чл. 72 ал. 1 от ЗОП се представя от участника в
деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66, в пет дневен срок (не по-късно от 17:00 ч. местно време на
последния ден от срока) от датата на получаване на искането. Ако участниците изпращат
документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с
допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за
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пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок. Обосновката
следва да бъде представена в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с
изписано наименование на поръчката, референтният й номер, даден от възложителя (ако
такъв е посочен в обявлението), име на участника, а когато обосновката е за самостоятелно
обособени позиции и за коя позиция се отнася.
В случай че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие
в процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
участника за отстраняване от процедурата.
17. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица, съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията
срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се
разглеждат от комисията.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
18. Във връзка с изискванията на чл.112, ал.6 от ЗОП за сключване на договор в
едномесечен срок, съгласно чл.68, ал.1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в
15-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение,
предоставя на възложителя документи, както следва:
18.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата за участника, участник в обединение, подизпълнителите и третите лица, ако
има такива:
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи или се посочва публичен безплатен регистър
(когато обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър), или се посочва,
че достъпът до информацията се предоставя от компетентния орган на възложителя по
служебен път:
 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането
от участника, избран за изпълнител.
 за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията
по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издаден от компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В
случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение,
участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в
съответната държава.
18.2. Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за
подбор за участника, третите лица и подизпълнители, ако има такива.
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Съответствието с поставените критерии за подбор се доказва чрез попълване и
представяне на съответните документи и информацията, изискани от възложителя в раздел
„Критерии за подбор“ от настоящите указания.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител
представя на възложителя, след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител
или на определението за допускане на предварително изпълнение и следните документи:
18.3. Когато е приложимо - документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.
10, ал. 2 от ЗОП, а именно документ за създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;
18.4. За осигуряване на достъп до стратегически обект по смисъла на постановление №3
на МС от 10.01.2013г., в десетдневен срок след влизане на решението за определяне на
изпълнител в сила, участникът, определен за Изпълнител следва да представи на
Възложителя списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен номер на чужденеца,
рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема или конкретната задача,
която ще изпълнява. Към списъка се прилагат следните документи:
- за български граждани – свидетелство за съдимост, удостоверителен документ за липса
на психични заболявания, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или
съдебни производства за престъпления от общ характер;
- за чуждестранни граждани – декларация от Изпълнителя за липса на психични
заболявания на лицето и на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за
престъпления от общ характер;
- за български и чуждестранни граждани – попълнен Въпросник за издаване на разрешение
за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение
на стратегическа дейност,
за получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде предоставен на
Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) за получаване на разрешение за достъп
на специалистите до стратегическите зони на Централно управление на „Булгартрансгаз“
ЕАД и Северозападен експлоатационен район Ботевград (стратегически обекти по смисъла
на постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.).
В случай, че на някое от лицата не бъде разрешен достъп или се наложи да бъде заменен,
то участникът се задължава да предложи на Възложителя за одобрение друг равностоен
(притежаващ същата квалификация и опит) специалист, като представи и съответните
документи удостоверяващи необходимия му опит, както и всички горепосочени документи
за проучване от ДАНС.
19. След извършване на проверка от възложителя и доказване на личното състояние и на
съответствието с критериите за подбор, възложителят, на основание чл. 68, ал. 1 от
ППЗОП, изпраща на определения изпълнител писмо за уговаряне на датата и начина за
сключване на договора.
20. Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва с определения
за изпълнител участник, освен в случаите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП, и при следните условия:
20.1. Договор се сключва при прилагане на изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г., и след представяне на
изискуемите съгласно същия закон документи и информация от избрания за изпълнител
участник.
20.2. Когато определения за изпълнител участник не е представил преди подписване на
договора декларация за конфиденциалност (образец О16).
20.3. Декларация от определения изпълнител/ участниците в обединение на определения
изпълнител/ подизпълнители и/или трети лица, които ще участват при изпълнение на
предмета на поръчката, по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката (образец О17А).
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В случай на непредставяне на декларацията или в случай че някой от деклараторите
изпълнява дейности, посочени в чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката на вертикално
интегрираното предприятие „Български енергиен холдинг” ЕАД или на други негови части,
не се сключва договор с определения изпълнител.
21. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:
21.1. (Ако е приложимо) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител,
може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя и за
която има посочена конкретна единична цена в Приложение № 1 към ценовото
предложение, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на
подизпълнителя.
21.2. Разплащанията по т. 21.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
21.3. Към искането по т. 21.2. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно че
не оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни след
представяне на подписан приемо-предавателния протокол и оригинал на фактура,
издадена от Изпълнителя, по реда разписан в т. 3.6. и т. 3.9. от проекта на договора.
21.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 21.2., когато искането за плащане
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
Приложение № 1 – Допълнителни указания при попълване на еЕЕДОП.
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП
1. В част II, Раздел А от еЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение,
което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма
на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен
еЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е
регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата
обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да
извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране
и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.1. В случай че се предвижда упълномощено лице да подписва документи от офертата,
изискуемата информация за това лице задължително се посочва в част II, Раздел Б от
еЕЕДОП.
1.2. В част II, Раздел В от еЕЕДОП се посочва, дали участникът ще ползва или съответно
няма да ползва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
2. Основания за задължително отстраняване от процедурата, определени в
чл.54, ал. 1 от ЗОП.
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу,
възникнало преди или по време на процедурата:
а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301
- 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпления, аналогични на посочените
в друга държава членка или трета страна;

ОД-ВТ-017, v01

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен;
е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“, „б“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника,
и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи.

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва;
а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл.105 от
Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност –лицата по чл. 147, ал. 1
от Търговския закон;
г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
з) в случаите по б. „а“ – „ж“ – и прокуристите, когато има такива;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
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Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
2.3. Основанията за отстраняване по т. 2.1, б. „а“ по-горе се прилагат до изтичане на
пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а
тези по т. 2.1, б. “г”, предложение първо и б. „д“ – три години от датата на настъпване
на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен
друг срок.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „а“ се попълва
в еЕЕДОП както следва:
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В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.
б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съответно
информация за липса на присъда в друга държава членка или трета страна за същите
престъпления.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. ”а” за
престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в съответното поле от Част
ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „б“ се попълва
в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. “в” –“е” се
попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а –
260 от НК, се попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
3. Основания за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от
Възложителя.
3.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице следното обстоятелство, посочено в обявлението,
възникнало преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 се попълва в
съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
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4. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
4.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
3

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество
или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.
4.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки, на основание чл. 3,
т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
(ЗИФОДРЮДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Участника следва да не попада в условията на забрана за дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони) (Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, изм. ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г. чл. 3, т. 8; чл. 4; чл. 5, ал. 1, т. 3).
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури
по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Забраната не е
приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни данни са
регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон.
Дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:
1. Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §
1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно
облагане и
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2. Не е контролирано лице по смисъла на § 1, т.5 от Допълнителната Разпоредба на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Забраната не се прилага в случай че дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато същото попада в някое от
изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
4.3. Участници, за които са налице обстоятелства по т. 2.1 б. „а” относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК и за
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престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава
членка или трета страна.
4.4. Участници, които нямат право да участват в процедурата, на основание чл. 69, ал.
1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно:
Участници, които са били членове на управителни и на контролни органи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, и които в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба са участвали в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, които участват или представляват
физическо или юридическо лице в процедурата.
Забраната за участие в процедурата, се прилага и за юридическо лице, в което някое от
посочените по-горе лица е станало съдружник, притежава дялове или е управител или
член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Забраната за участие по настоящата точка се прилага в продължение на една година от
освобождаването от длъжност на тези лица.
4.5. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.

* Инф орм ация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т.
4.2., т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попъ лва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
6. В съответното поле от част IV, Раздел В от еЕЕДОП („Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“) се посочва, дали участникът възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на част (процентно изражение за всеки отделен
подизпълнител) от поръчката, като се посочва и вида дейности от поръчката, които ще
изпълнява всеки от подизпълнителите с оглед преценка за съответствие със съответните
критерии за подбор по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
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7. В Част VI: Заключителни положения, абзац последен се попълва информация,
съгласно поясненията, съдържащи се в текста, когато такова съгласие за достъп се
изисква и е приложимо:
Достъп до документите, подкрепящи информацията в еЕЕДОП предоставена като уеб
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията,
която позволява на възложителя да го направи за целите на процедурата за възлагане
на обществена поръчка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ НА МРЕЖАТА

Част A

Този документ описва основните функционални изисквания към Софтуерния модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа, включително общо описание
на процесите, които трябва да бъдат обслужвани от него.
За краткост по-долу, Софтуерният модул за диспечерско планиране на режимите по
газопреносната мрежа, ще бъде наричан МДПР или „Модула“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ НА МРЕЖАТА

РАЗДЕЛ І:

Част A

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

С развитието на газовия пазар се променят изискванията и начина на управлението на
газовите потоци съобразно заявките на доставчиците, границите на лайнпека, сключени
нови договори за достъп и пренос, смяна на посоките и обемите на транспортирания
природен газ, OBA контрол, свободен капацитет и т. н. Тези обстоятелства пораждат
необходимостта от по-прецизно, ефективно и добре планирано управление на
газопреносната мрежа с неконвенционални методи и режими.
В тази връзка на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като комбиниран газов оператор, извършващ
дейности по пренос и съхранение на природен газ е необходим софтуер, с помощта на който
да се изготвя документ - предложение, прогноза с няколко възможни сценария за оптимален
режим на газопреносната мрежа, адресирани за окончателно решение към физическите
диспечери в началото на газовия ден с прогноза за края му, а също и прогноза за следващия
газов ден, базирайки се на данни от номинациите на входни и изходни пунктове, прогнозното
потребление и т.н.
Примерните режими, подготвени като варианти към физическия диспечер, предполагат
оптимална работа на компресорните станции, съответно най-малко консумация на горивен
газ и номинална работа на компресорни мощности. Подготвените режими трябва да отчитат
и границите на „linepack“ (OBA) в зависимост от постъпилите номинации и ограниченията по
газопреносната мрежа към момента, за да се гарантира сигурност на минимално
договорените налягания с потребителите. Планът на режима за конкретния ден да може да
се записва в база данни и да се генерира документ като резултат - на хартиен носител и в
SCADA системата.
Модулът трябва да има възможност за обмен на данни със SCADA системи, софтуера за
хидравлични симулации SIMONE online и платформата за търговско диспечиране (CDP).
МДПР трябва да създава и ползва библиотека-архив, която да съдържа сценариите на
газовите дни и събитията в тях, за 1 година назад. Всеки газов ден да може да се открива в
определена директория подредена по Година-Месец-Ден. Този архив трябва да предоставя
възможност за сравнение на информацията в сценария за разглеждания газов ден с
информация от запазените в архива сценарии, която включва например: дали даден
компресор е работил, кога и в какъв режим, работил ли е регулаторът на налягането, в
случай че е работил, в какъв режим (задействан от входно, изходно налягане или обема) и
кога е преустановил работа. Какви са параметрите на газа (налягане, температура, състав)
и параметрите на газовия поток. Състоянието на регулиращи кранове-шибри (gate valves) и
промяната на състоянието им във времето, както и стойностите на потреблението и
промените в тях.
Работа с МДПР:
Създава се логическа система за изчисляване в две части.
В първата част следва да се извършва симулация на потоците за деня D, за да се представи
първоначалното състояние (база данни) за втората част. В архив за изминал газов ден се
записва онлайн статуса в края на газовия ден в база данни.
Във втората част следва да се прави отново симулация, но за 24 часа напред (за ден D + 1).
МДПР трябва да бъде свързан с платформата за търговско диспечиране „CDP“, откъдето да
се изтеглят номинациите (конкретните количества газ) за входните и изходни пунктове.
Същевременно от online модела на SIMONE, свързан със SCADA системата трябва да изтегля
и записва актуалното състояние на газопреносната мрежа (лайнпек, налягания, поток и
всички елементи свързани с конфигурацията на мрежата). Като корекция към режима от
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online модела, операторът трябва да има възможност ръчно да въвежда състоянието на
газовото хранилище (добив/нагнетяване) и подготвя няколко възможни сценария, от които
да се избере оптималния режим, обикновено с най-малко консумация на горивен газ и
номинална работа на компресорни мощности, съобразен с границите на OBA в зависимост от
номинациите и ограниченията по газопреносната мрежа към момента.
Модулът трябва да използва графичен интерфейс, който да дава възможност за бързо и
лесно въвеждане данните за симулации и настройките на мрежата както и за техния обобщен
преглед.
Номинационните стойности, получени от CDP, трябва да се визуализират в предварително
обособена-дефинирана структура, логически групирани в различни раздели и групи
(транзит, вътрешно потребление, съхранение). Вътрешните изходни точки трябва да могат
допълнително да се групират по местоположение, което ще позволява да се сумира общото
и разделно потребление на районите до които се пренася природен газ. За по-ефективно
проследяване на газовия ден и промяната на акумулацията на мрежата, всеки дневен разход
да се определя на часова база.
От разработения към модула интерфейс операторът трябва да има възможност да коригира
ръчно номинациите за разход на всеки изходен пункт или сумарно за всички изходи, което
би давало възможност за повторно пресмятане след корекции в номинациите (renominations) от клиентите на мрежата. Резултатът от направените симулации за всеки
сценарий трябва да може да се записва в MS-SQL база данни и да се генерира документ на
хартиен носител и в SCADA системата.

РАЗДЕЛ ІІ: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Специализираният МДПР трябва да притежава следните функционалности:
MDP_FR 1. Да извършва хидравлична симулация на работата на газопреносната мрежа на
основа на заявките на мрежовите ползватели по входни и изходни точки за ден напред и в
рамките на деня.
MDP_FR 2. Да извършва хидравлична симулация на работата на газопреносната система на
основа на други параметри, като:
•

Ограничения по налягане;

•

Ограничения по входен или изходен поток;

•

Ограничения по входно-изходни параметри на компресорните станции;

•

Ограничения по температура;

•

Ограничения по лайнпек.

MDP_FR 3. Хидравличните симулации при условията на MDP_FR 1 и MDP_FR 2 трябва да се
извършват на основа на данните за състоянието на газопреносната мрежа в наличния
софтуер Симоне online към момента на стартиране на симулацията.
MDP_FR 4. Хидравличните симулации при условията на MDP_FR 1 и MDP_FR 2 трябва да се
извършват на основа на данни за състоянието на газопреносната мрежа в наличния софтуер
Симоне оffline.
MDP_FR 5. Хидравличната симулация трябва да предоставя резултат минимум 2 часа напред
след извършване на симулацията.
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MDP_FR 6. Модулът трябва да притежава функционалност за ръчно въвеждане на параметър
– Сметка оперативно балансиране (ОВА) по смисъла на Регламент (ЕС) № 2015/703 за
установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на
данни.
MDP_FR 7. Параметърът ОВА трябва да бъде включен в симулацията аналогично на
ограниченията по MDP_FR 2.
MDP_FR 8. Резултатът от хидравличната симулация трябва да предоставя детайлна
информация за оптимален режим на работата въз основа на MDP_FR 1, MDP_FR 2 и MDP_FR
3 с най-малко следните параметри:
•

Време – час на промяна на параметър;

•

Поток на входните и изходните точки;

•

Състояние на компресорни станции – в режим или не;

•

Брой работещи агрегати по компресорни станции;

•

Натоварване на агрегатите;

•

Енергиен разход на агрегатите – горивен газ или електрическа енергия;

•

Входно-изходно налягане на компресорните станции;

•

Поток на компресорните станции;

•

Състояние на технологичните възли:
 Отворено/затворено положение на кран
 Отворено/затворено положение на байпас
 Поток/потоци
 Налягане

•

Ниво на лайнпек;

•

Ниво на ОВА.

MDP_FR 9. Резултатите от симулация трябва да бъдат представени в цифров вид под
формата на справки с възможност за download в минимум следните формати .txt, .docx, . xlsx,
.xml
MDP_FR 10. Резултатите от хидравличната симулация трябва да бъдат представени в
графичен, лесно достъпен интерфейс.
MDP_FR 11. Резултатите трябва да бъдат съхранявани в архив за период от минимум 12
месеца.
MDP_FR 12. Модулът трябва да притежава функционалност за импорт на заявките на
мрежовите ползватели входни и изходни точки от системата за търговско диспечиране CDP.
MDP_FR 13. Модулът трябва да притежава функционалност за ръчно въвеждане на заявките
на мрежовите ползватели.
MDP_FR 14. Модулът трябва да притежава интерфейс за преглед и потвърждаване на
началните данни за симулацията.
MDP_FR 15. Да притежава функционалност за интегриране в SCADA системи.
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РАЗДЕЛ III: ИНТЕГРИРАНЕ И ИНТЕРФЕЙСИ С ДРУГИ СИСТЕМИ
Специализираният софтуерен модул трябва да притежава интерфейси за връзка и да има
възможност да обменя информация със следните системи:
MDP_INTR 1: ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА „ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ“
(CDP)
Специализираният софтуерен модул трябва да има интерфейс за връзка с платформата за
търговско диспечиране „CDP“, който да позволява да се изтеглят данни от CDP за
номинациите за входните и изходни пунктове.
MDP_ INTR 2:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СОФТУЕР ЗА „ХС” SIMONE online

Модулът трябва да има връзка със специализирания софтуер за „ХС“ Simone online, който
служи за начални база данни за извършване на симулации, отчитайки актуалното състояние
на газопреносната мрежа (лайнпек, налягания, поток и всички елементи свързани с
конфигурацията на мрежата).
MDP_ INTR 3: SCADA СИСТЕМА
Специализираният софтуерен модул трябва да има интерфейс за връзка със SCADA
системата, което да позволява да се визуализират резултатите от извършените хидравлични
разчети.
MDP_ INTR 4:

MS OFFICE, EXCEl

Специализираният софтуерен модул трябва да позволява експорт на резултатите от
изчисленията и симулациите във файлове в XLS или XLSX формат с цел извършване на
допълнителни анализи и прогнози.
Всички дейности, свързани с реализацията на интерфейса (разработване, изграждане,
настройване и т.н., включително, в случай на необходимост - доставка на софтуерни или
хардуерни средства за реализация на интерфейса) между софтуерния модул и „CDP”;
SIMONE online; SCADA системи са задължение на Изпълнителя.
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Този документ описва основните нефункционални изисквания към софтуерен модул за
диспечерско планиране режимите на газопреносната мрежа, условията и изискванията към
необходимите за внедряването, използването, гаранцията, сервиза и техническото му
обслужване услуги. Документът съдържа пълно описание на предмета на поръчката, както
и условията и изискванията към участниците и изпълнението на поръчката.
За краткост по-долу, софтуерният модул за диспечерско планиране режимите на
газопреносната мрежа, ще бъде наричан МДПР (MDP) или “Модулът“.
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I.
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ВЪВЕДЕНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран оператор с предмет на дейност пренос, транзитен
пренос и съхранение на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие
на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на
газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз. Компанията разработва
ценова политика и предоставя услуги за присъединяване, пренос и съхранение на
природен газ съгласно действащото законодателство, и организира балансирането на
пазара на природен газ. Освен оперативно управление на газопреносната мрежа
„Булгартрансгаз“ ЕАД извършва инженерингова, инвестиционна и сервизна дейност.
Дружеството е собственик на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с
отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и
газоразпределителни дружества в страната, на подземно газохранилище „Чирен“ и на
мрежа за транзитен пренос на природен газ.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е преносен системен оператор (Transmission System Operator) и
оператор на газохранилище (Storage System Operator).
„Булгартрансгаз“ ЕАД е дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, което е
акционерно дружество със 100 % държавно участие. Принципал на „Български Енергиен
Холдинг" ЕАД е Министерството на икономиката и енергетиката на Р България.
„Булгартрансгаз“ ЕАД е член на ENTSOG и GIE.
„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа високо налягане за крайни
потребители в страната с национално покритие и с вътрешна свързаност към:
-

Подземно газохранилище „Чирен“;

-

Находища на природен газ, разработвани от трети страни;

-

Оператори на газопреносни мрежи за разпределение;

-

Големи потребители на природен газ, директно присъединени към газопреносната
мрежа.

„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира газопреносна мрежа за транзитен пренос на
природен газ, свързана с:
Газопреносните мрежи на Румъния, Гърция, Турция и Македония;
Потребители в Югозападна България.
„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава и оперира едно подземно газово хранилище, като планира
в бъдеще да изгради и други такива.
Повече информация за „Булгартрансгаз“ ЕАД:
web-site: www.bulgartransgaz.bg
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ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

1.

ГАЗОПРЕНОСНА ИНФРАСТРУКТУРА

1.1.

Газопреносна мрежа

Част B

Газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД включва:
Магистрални газопроводи с обща дължина около 1700 км и 3 /три/ компресорни станции с
обща инсталирана мощност 49 MW, осигуряващи преноса на природен газ в страната -

Национална газопреносна мрежа;

Транзитни газопроводи с обща дължина около 945 км и 6 /шест/ компресорни станции с
обща инсталирана мощност 214 MW, осигуряващи преноса на природен газ в направления
– Турция, Гърция и Македония - Газопреносна мрежа за транзитен пренос.
През газопреносната мрежа за транзитен пренос се осигуряват доставките на газ за
вътрешно потребление за региона на Югозападна България.
Националната газопреносна мрежа и Газопреносната мрежа за транзитен пренос са
свързани чрез ГИС в района на КС Ихтиман и втори ГИС в района на КС Лозенец.
Газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е свързана с газопреносните мрежи на:
Република Румъния - STNG TRANSGAZ SA - в точки на междусистемно свързване – Негру
Вода 1 /Кардам, Негру Вода 2, 3 /Кардам и Русе/Гюргево;
Република Гърция Кулата/Сидирокастро;

DESFA

SA

–

в

точка

на

междусистемно

свързване

–

Република Турция - BOTAS – в точка на междусистемно свързване – Странджа/Малкочлар;
Република Македония
Кюстендил/Жидилово.
1.2.

-

GA-MA

–

в

точка

на

междусистемно

свързване

–

Информационна система за, диспечериране, наблюдение и управление на
газопреносната мрежа и компресорните станции

„Булгартрансгаз“ ЕАД използва информационна система за измерване, диспечериране,
наблюдение и управление на газопреносната мрежа – „WPS32“ (SCADA and metering
system), разработена и внедрена от българската фирма ЕТ „ИСТА – Юлий Панков“, която
автоматично следи и обработва параметри от над 620 контролни точки.
Информационната система служи за събиране, визуализация и съхранение на технологични
данни от газопреносната мрежа и компресорните станции в страната.
Информация за производителя на информационната диспечерска система „WPS32“, ЕТ
„ИСТА – Юлий Панков“:
web-site: www.istabg.net
1.3.

Хидравлична симулация

„Булгартрансгаз“ ЕАД използва продукт на Simone Research Group за хидравлична
симулация в online и offline режим на процесите в газопреносната си мрежа.
Информация за производителя на софтуера за хидравлична симулация Simone Research
Group:
web-site: www.simone.eu
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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2. ИТ ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.

WAN, LAN

„Булгартрансгаз“ ЕАД оперира със собствена оптична и високоскоростна Ethernet мрежа,
обхващаща основните технологични обекти на Дружеството.
„Булгартрансгаз“ ЕАД използва основно TCP/IP протокол в своите LAN/WAN мрежи.
В локалните мрежи на ЦУ и териториалните поделения се използват частни IP адреси (RFC
1918). Мрежовият трафик се маршрутизира посредством активно оборудване на фирмата
Cisco Systems.
2.2.

Active directory

В „Булгартрансгаз“ ЕАД е внедрена и функционира директорийна структура – MS Active
Directory, базирана на сървърнa операционнa системa MS Windows Server 2008 R2 и
потребителски операционни системи MS Windows XP; MS Windows 7, 64 bit; MS Windows 10,
64 bit и по-нови.
2.3.

Office пакети

В „Булгартрансгаз“ ЕАД се използва MS Office – версии (32 bit): MS Office XP, MS Office 2007,
MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016.
„Булгартрансгаз“ ЕАД използва MS Office Project Standard 2007, MS Office Project Standard
2010 и MS Office Visio Standard 2010.
2.4.

Интернет достъп

Достъпът до Интернет се осъществява посредством оптична връзка, между Централно
управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД и два независими Интернет доставчика.
Скоростта на достъп до Интернет от основния доставчик е, съответно:
-

100Mbit/s - на международния трафик;

-

100Mbit/s - на локалния трафик.

Скоростта на достъп до Интернет от резервния доставчик е, съответно:
-

30Mbit/s - на международния трафик;

-

30Mbit/s - на локалния трафик.

„Булгартрансгаз“ ЕАД притежава регистрирана публична автономна система.
2.5.

Email

„Булгартрансгаз“ ЕАД има закупен Lotus Domino Enterprise Server и използва следните
услуги:
-

Корпоративната електрона поща Lotus Domino;

-

Domino WEB Application Server.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Анти-вирусен софтуер

Aнти-вирусната защита на клиентските станции и сървърното оборудване в
„Булгартрансгаз“ ЕАД се осъществява чрез използване на McAfee VirusScan Enterprise
edition, v. 8.5, 8.7, 8.8, perpetual license.
2.7.

Анти-спам филтър

В „Булгартрансгаз“ ЕАД е внедрен и функционира анти-спам сървър: Cisco Email Security
Appliance C170.
2.8.

Time server

За синхронизиране на времето във вътрешната си мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД използва
NTP network time server, модел: Time Tools SR 9750-10.
3. ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ
От 1 Октомври 2017 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД функционира информационна система за
търговско диспечиране (CDP). Системата е разработена от екип на „Булгартрансгаз“ ЕАД и
притежава функционалности за изпълнение на следните дейности:
-

Регистриране на мрежов ползвател и потребител на системата;

-

Администриране на клиентите;

-

Администриране на договорите и портфолиото от услуги;

-

Управление на капацитет;

-

Виртуална търговска точка;

-

Администриране на заявките;

-

Процедури по сравнение;

-

Измерване и разпределение на количества;

-

Балансиране;

-

Сетълмент и фактуриране;

-

Генериране на справки и отчети;

-

Публикуване на информация и докладване на REMIT данни;

-

Обмен на информация между „Булгартрансгаз” ЕАД и други оператори на
газопреносни системи;

-

Обмен на информация с мрежови ползватели и пряко присъединени страни;

-

Управление и предоставяне на информация във връзка с ограничителните режими;

-

Други.

РАЗДЕЛ II: ЦЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОБХВАТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
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ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА

I.

Целта на поръчката е доставка, адаптиране към изискванията на Възложителя, внедряване,
интегриране в съществуващата ИТ инфраструктура, тестване, извършване на обучение,
гаранционна поддръжка, развитие и сервизно обслужване на софтуерен модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа (МДПР).
II.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
И
ПОЛЗВАТЕЛИ
НА
СОФТУЕРЕН
МОДУЛ
ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ РЕЖИМИТЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

1.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА „МДПР“

ЗА

Предназначението на МДПР e изготвяне на „прогноза“ с възможни сценарии за оптимален
режим на работа на газопреносните мрежи за подпомагане работата на физическите
диспечери на дружеството в началото на газовия ден с прогноза за края и в рамките на
деня, а също и прогноза за следващия газов ден, базирайки се на данни за заявки на
мрежовите ползватели по входни и изходни точки за ден напред и в рамките на деня,
данни за състоянието на газопреносната мрежа, налични в софтуерен продукт Симоне
online и др.
2.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА „МДПР“

2.1.

Служители на „Булгартрансгаз” ЕАД

Ползватели на МДПР от страна на „Булгартрансгаз“ ще бъдат експерти в следните области:
-

Физически диспечери от отдел „Диспечерски“;

-

Експерти от отдел „Режими“;

3.

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА - ИЗИСКУЕМИ ДЕЙНОСТИ И ОБЕМ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на поръчката „Доставка и внедряване на МДПР“ трябва да обхване минимум,
разписаните в следващия списък дейности.
Списъкът не е окончателен от гледна точка на последователност и изчерпателност на
дейностите, които ще бъдат осъществени във връзка с изпълнение на поръчката.
Конкретните етапи и съставящите ги дейности ще зависят от методологията за управление
на проекти и практиката на Изпълнителя.
3.1.

Проучване, анализ и конкретизиране на изискванията на Възложителя,
изготвяне на детайлна спецификация и дизайн на системата

По време на този етап се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности:
-

Проучване, събиране и документиране на изискванията на Възложителя;

-

Проучване на съществуващото положение при Възложителя, вкл. внедрени системи и
прилагани процеси;

-

Проучване на функционалностите на съществуващата информационна система за
търговско диспечиране (разработка на екип на Възложителя), както и на процесите и
дейностите осъществявани чрез нея;

-

Проучване функционалностите на софтуерен продукт Симоне online;
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-

Анализ на изискванията;

-

Разработване на спецификация на изискванията;

-

Разработване на план/схема за интегриране на решението в съществуващата IT
инфраструктура на Възложителя;

-

Разработване на имплементационен план и график на изпълнение - уточняване на
основните моменти на проекта и разработване на план и график за изпълнението му;

-

Изготвяне на принципно описание на функциите на МДПР;

-

Изготвяне на принципно описание на интерфейсите и начина на свързване на МДПР с
другите информационни системи на „Булгартрансгаз” ЕАД;

-

Уточняване на необходимите ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и други
изисквания, които трябва да бъдат организирани или реализирани на място при
Възложителя във връзка с изпълнение на проекта (prerequisites). Уточняване на
количеството, качеството и сроковете за предоставяне на съответните ресурси от
страна на „Булгартрансгаз” ЕАД;

-

Други необходими дейности – според опита и практиката на Изпълнителя;

-

Утвърждаване на разработените планове, модели, дизайн документи и спецификации,
резултат от изпълнение на този етап.

3.2.

Дейности по разработване, свързани с адаптирането на предлагания
„МДПР“
към
изискванията
на
Възложителя.
Разработване
на
интерфейсите за връзка и обмен на информация със свързаните
информационни системи

Софтуерният модул за диспечерско планиране режимите на газопреносната мрежа трябва
да отговаря на изискванията, разписани в настоящия документ и изискванията на Част А „Техническа спецификация - Приложение №1 Функционални изисквания” от
документацията на поръчката.
МДПР трябва да обменя данни с други информационни системи, поради което в обхвата на
поръчката се включва:
-

Разработване и имплементиране на програмен интерфейс за връзка на МДПР с
информационната система за диспечериране, наблюдение и управление на ГПС – „WPS
32”, внедрена в „Булгартрансгаз” ЕАД, произведена от българската фирма ЕТ „ИСТА –
Юлий Панков” (при необходимост);

-

Разработване и имплементиране на програмен интерфейс/средства за обмен на
информация със съществуващата система за търговско диспечиране (CDP), разработена
и внедрена от специалисти на „Булгартрансгаз“;

-

Разработване и имплементиране на програмен интерфейс/средства за обмен на
информация със софтуера за хидравлична симулация (ХС) Simone в online и offline
режим на процесите в газопреносната мрежа, разработен и внедрен от Simone Research
Group.

3.3.

Доставка на техническо оборудване, системен софтуер и други програмни
продукти, необходими за изграждане на техническа инфраструктура за
функциониране на „МДПР“
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Обхватът на поръчката включва доставка на техническо оборудване (хардуер) и
допълнителни средства – системен софтуер и други програмни продукти (СУБД,
операционни системи и др.), необходими за изграждане и внедряване в ИТ
инфраструктурата на Възложителя на МДПР.
3.4.

Доставка, внедряване и интегриране на „МДПР“

В обхвата на поръчката се включват всички дейности по доставка, инсталиране,
конфигуриране, настройване на МДПР и интерфейсните му модули за връзка със
свързаните информационни системи, както и интегрирането на МДПР в съществуващата ИТ
инфраструктура в „Булгартрансгаз” ЕАД.
Услугите, съпътстващи адаптирането; разработването; доставката; внедряването, вкл.
импорт на необходимите данни от свързаните информационни системи; гаранционната и
сервизната поддръжка на МДПР, трябва да бъдат изпълнени в съответствие с всички
изисквания на документацията за поръчката.
3.5.

Тестване на „МДПР“,
информационни системи

интерфейсите

и

обмена

със

свързаните

В обхвата на поръчката се включват всички дейности по:
-

Разработване на методика за тестване;

-

Разработване на план за тестване;

-

Тестване на цялостното решение – МДПР;

-

Тестване на интерфейсните модули, взаимодействието и обмена на информация между
МДПР и свързаните информационни системи;

-

Отстраняване на установените несъответствия спрямо изискванията на заданието и
откритите по време на тестовете недостатъци. Валидиране на коректното
функциониране на МДПР;

-

Оптимизиране на функционирането и взаимодействието на МДПР със свързаните
информационни системи по отношение на време за отговор;

-

Използване на модула в тестов период от 3 месеца и коригиране на възникналите
недостатъци и проблеми. Първоначално съпровождане на потребителите за използване
и поддържане на модула по време на тестовия период от 3 месеца;

3.6.

Изготвяне и предоставяне на необходимата документация

В обхвата на поръчката се включва акуратно водене и предаване на цялостна
документация (техническа, проектна, тестова документация, лицензии и документи
уреждащи правата на ползване на доставените програмни продукти, документация за
обучение и пр.).
3.7.

Обучение

В обхвата на поръчката се включват необходимите дейности свързани с:
-

Обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД за използване (оперативна употреба)
на МДПР;

-

Обучение на персонала на „Булгартрансгаз“ ЕАД за администриране, конфигуриране и
поддържане на цялостното решение за функциониране и използване на МДПР
(администриране на модулаи т.н.);
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

9

СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ

-

Част B

Изготвяне и предоставяне на необходимата документация, инструкции и материали за
обучение с цел - осъществяване на ефективен процес по предаване на знания
(knowledge transfer).

3.8.

Тестово използване

В обхвата на поръчката се включва тестово използване и първоначален съпровод за
използване и поддръжка на МДПР за период от 3 месеца.
3.9.

Окончателното приемане и пускане на „МДПР“ в експлоатация

Окончателното приемане и пускане на МДПР в експлоатация става след изтичане на
периода от 3 месеца за първоначален съпровод и тестово използване на МДПР в
продуктивна среда и отстраняване на всички проявени дефекти и констатирани
несъответствия.
3.10.

Гаранционна поддръжка на „МДПР“

В обхвата на поръчката се включва гаранционно обслужване на изграденото решение –
софтуерен модул за диспечерско планиране режимите на газопреносната мрежа,
програмните интерфейси за връзка със свързаните информационни системи, включително
интеграцията му със съществуващата ИТ инфраструктура на Възложителя.
3.11.

Сервизно обслужване на „МДПР“

В обхвата на поръчката се включва сервизна поддръжка на изграденото решение МДПР и
програмните интерфейси за връзка със свързаните информационни системи.
3.12.

Развитие на „МДПР“

Обхватът на поръчката включва дейности по развитие на МДПР – разработване и
внедряване на нови функционалности, и/или модификации/промени на съществуващи
функции, след пускане на модула в експлоатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи етапите и последователността им при изпълнение на поръчката/проекта;
b) Посочи дейностите, които ще изпълни през всеки от етапите на изпълнение на проекта;
c) Посочи очакваните резултати от изпълнение на всеки от етапите;
d) Посочи очаквана продължителност на всеки от етапите;
e) Приложи допълнителна информация относно изпълнение на проекта, в случай че счита
за необходимо.
4.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат на изпълнението на поръчката, се очаква да бъдат постигнати следните
резултати:
4.1.

Доставен, внедрен, функциониращ, ефективно взаимодействащ си и обменящ данни
със свързаните информационни системи – софтуерен модул за диспечерско
планиране режимите на газопреносната мрежа;

4.2.

Проведено ефективно обучение на персонала на Възложителя за използване,
поддръжка и администриране МДПР;

4.3.

Доставена пълна и актуална документация (проектна, техническа, продуктова,
тестова и лицензна документация);
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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След изпълнение на дейностите по доставка, внедряване и успешното пускане на МДПР в
експлоатация, се изисква осъществяване на:
4.4.

Гаранционна поддръжка на МДПР;

4.5.

Сервизно обслужване на МДПР;

4.6.

Развитие на МДПР;

5.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мястото на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката е:
Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД
Република България,
гр. София, 1336
бул. „Панчо Владигеров” № 66

РАЗДЕЛ III: НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
I.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ “МДПР“

1.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРФЕЙСА, СТИЛА И УДОБСТВОТО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ

MDP_ISUR 1: Интерфейс и стил
МДПР трябва да бъде с удобен и интуитивен интерфейс, както по отношение на
административната, така и по отношение на потребителската част.
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В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация по отношение на интерфейс и стил на МДПР
b) Приложи примерни изгледи на зоната за достъп от служителите на „Булгартрансгаз“, на
зоната за администриране на МДПР, на примерна справка;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 2: Езици
Интерфейсът на МДПР трябва да бъде на английски език.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи езиците на интерфейса, които модулът ще поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 3: Функция „Помощ”
МДПР трябва да притежава функция „Помощ“, достъпна чрез бутон или линк от всяка
страница/екранна форма на МДПР. Help-ът трябва да бъде контекстен, както по отношение
на темите, така и по отношение на езика, на който се представят.
Функцията „Помощ“ трябва да бъде реализирана на английски език.
Help-ът на МДПР трябва да съдържа индекс на темите и да позволява търсене по ключова
дума. Всяка тема трябва да бъде организирана като последователност от инструкции за
извършване на определено действие, операция (how to do, wizard) или като обяснение на
термин – в зависимост от характера на темата.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и характеристиките на
функцията „Помощ”, и да потвърди, че тя ще отговаря на изискванията на Възложителя
за:
-

Достъп до функцията „Помощ”;

-

Контекстност;

-

Езици;

-

Възможности за търсене на темите, индекс на темите;

-

Начини на организация/структуриране съдържанието на темите – чрез инструкции, how
to do, wizard, описание и т.н.

b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 4: Функция „Търсене”
МДПР трябва да притежава функция „Търсене”, която да позволява потребителите да
извършват търсене по информационни атрибути. Резултатът от търсенето трябва да бъде
базиран на ролята и съобразен с правата на достъп на съответния потребител.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и характеристиките на функция
„Търсене”;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ISUR 5: Функция „Отпечатване”
МДПР трябва да позволява на потребителите да отпечатват съдържанието, до което имат
достъп, чрез генериране на printer-friendly view или чрез предварително дефинирани
справки.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и характеристиките на функция
„Отпечатване”;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДЕЖДНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА „МДПР“

MDP_AVR 1: Надеждност и достъпност
Решението трябва да бъде проектирано за гарантиране на висока достъпност и надеждност
- минимум 99,5% uptime годишно; с прекъсвания не по-дълги от 6 последователни часа.
Прекъсвания за осъществяване на планирани дейности за администриране и поддръжка са
допустими в интервала между 23:00 и 5:00, местно време, в България.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи гарантирани стойности на параметрите на достъпност:
-

гарантиран uptime на системата на годишна база;

-

очаквана продължителност на прекъсвания за профилактика/поддръжка/
администриране;

-

други параметри;

b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ AVR 2: Backup и restore
МДПР трябва да притежава механизми/функции за резервно копиране и възстановяване на
данните - backup и restore, осигуряващи възможност за възстановяване на работата на
модула след срив без загуба на информация.
МДПР трябва да позволява архивиране на данни (извършването на backup) в онлайн режим
- без прекъсване работата на модула, като това не се отразява съществено на нормалното
ѝ функциониране.
МДПР трябва да притежава механизми за backup на системни и потребителски данни,
включително пълен backup на модула.
МДПР трябва да притежава механизми за трансфериране/експорт на backup файловете на
преносимо устройство, външен файлов сървър или друг логически дял.
МДПР трябва да притежава механизми за създаване/update на (пълен и/или
инкрементален) backup през определен интервал от време или създаване на график за
автоматично създаване на backup.
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МДПР трябва да притежава инструментариум за restore – възстановяване на информация
от backup.
Изпълнителят трябва да предостави на
осъществяване на backup и restore на модула:

Възложителя

подробни

инструкции

за

-

Процедури за архивиране и възстановяване, които включват следните схеми: пълен
архив на приложението и на операционните системи през определен интервал от
време;

-

Процедури за периодично репликиране и архивиране (backup) на данните –
ежедневно, седмично, месечно, тримесечно и годишно;

-

Процедури за възстановяване на информация и конфигурационни данни след срив
(Recovery);

-

Процедури за поддържане и архивиране на статистически файлове (напр. System и
SecurityLogs) на системния софтуер (в случай, че е приложимо).

Възможностите за backup и restore трябва да бъдат тествани по време на етапа на тестване
от изпълнение на проекта.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да приложи:
a) Описание на средствата и начина за осъществяване на backup и restore – спецификация
и технически характеристики на софтуер, хардуер и носители (което е приложимо) –
прилага се подробна спецификация;
b) Предварителна конфигурация/схема на реализиране на решението на backup и restore;
c) Видове данни, които ще бъдат архивирани;
d) Описание на видовете backup, които решението ще поддържа. Предложение за
използване на определен начин на backup – според вида данни;
e) Описание на процедурите за backup и restore;
f) Списък на документите/инструкциите за backup и restore, които ще предостави на
Възложителя;
g) Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране
изискването, в случай че счита за необходимо.
3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЧНАТА СРЕДА

3.1.

Оперативна среда

MDP_TENVR 1: Достъп за вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД потребители
МДПР трябва да бъде достъпен за вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД потребители
посредством web интерфейс и/или чрез клиент/сървър технология.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си/посочи начина на достъп на вътрешните за „Булгартрансгаз”
ЕАД потребители до МДПР‘
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TENVR 2: Зависимост от платформата
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Тъй като в „Булгартрансгаз” ЕАД е внедрена и функционира директорийна структура – MS
Active Directory, базирана на сървърна операционна система MS Windows Server 2008 R2, и
потребителски операционни системи MS Windows XP и MS Windows 7, 64 bit, клиентската
част на МДПР (в случай, че решението изисква такава) за вътрешните потребители трябва
да функционира върху MS Windows платформи - MS Windows 7, 64 bit; MS Windows 10, 64
bit и по-нови, или да бъде независима от платформата (platform independent).
Решението за достъп на вътрешните потребители до МДПР трябва да се използва от
потребители с права на Standard/Restricted User.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че решението за достъп от страна на вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД
потребители до МДПР, ще функционира върху/ще бъде съвместимо с MS Windows
платформи - MS Windows 7, 64 bit; MS Windows 10, 64 bit и по-нови или ще бъде
независимо от платформата;
b) В случай, че решението за достъп от страна на вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД
потребители до МДПР, изисква клиентската част, Участникът трябва да посочи
техническите изисквания на клиентската част към параметрите на хардуера и софтуера
на работните станции, върху които ще бъде инсталирана;
c) Посочи изискванията на клиентската част по отношение на потребителските права за
ползването ѝ. Участникът трябва да декларира, че клиентската част ще може да се
използва от потребители с права на Standard/Restricted User;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай, че
счита за необходимо.
3.2.

Система за управление на база данни

MDP_DBR 1: В случай, че за функционирането на МДПР е необходимо използване на
система за управление на бази данни е необходимо да се използва стандартна релационна
система за управление на база данни (RDBMS).
СУБД трябва да отговаря на следните характеристики:
-

Да е сертифицирана за работа с операционната система върху, която ще бъде
инсталирана;

-

Да позволява онлайн архивиране на данните;

-

Да поддържа вграден механизъм за бързо и консистентно възстановяване на базата
данни в следствие на срив на системата;

-

Да поддържа инкрементален бекъп на данните;

-

Да позволява възстановяване на базата към минал определен период;

-

Релационната база данни трябва да предоставя достъп до данните на ниво потребител
чрез оторизация;

-

Да предоставя механизъм за делегиране на права на потребителите за достъп до
информационни обекти (таблици, view-та, съхранени процедури и др.);

-

Да предоставя механизъм за групово управление на правата за достъп;

-

Да предоставя възможност за създаване на тригери и съхранени процедури (stored
procedures);

-

Да предоставя графичен интерфейс за диагностика и настройване на работата на базата
от данни, ефективното използване на ресурсите на машините, начина на изпълнение на
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SQL заявките, бързодействието при отговор на SQL заявките и модела на данните, в
това число ползването на индекси и изгледи, или отстраняването им;
-

Да предоставя графичен интерфейс за настройка на параметри за наблюдение и
дефиниране на гранични стойности, при достигане, на които администратора на базата
данни да бъде уведомяван чрез графичния интерфейс и/или e-mail, с цел предприемане
на действия.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи системата за управление на базата данни, която МДПР ще използва;
b) Опише начина (изискванията) на лицензирането на СУБД, който предлага да бъде
използван;
c) Посочи количеството лицензи, които ще получи Възложителя и които ще обезпечат
използването ѝ в съответствие с изискванията към системата;
d) Посочи начина на инсталирането и конфигурирането на СУБД;
e) Опише възможностите за настройване и диагностика;
f) Опише средствата за администриране на базата данни;
g) Опише възможностите за backup и restore на данни от базата;
h) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

СИГУРНОСТ И ОТОРИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

4.1.

Съхранение на информацията и проследимост на събитията

MDP_AUDR 1: Log-ове
МДПР трябва да записва и поддържа log минимум на следните събития:
-

Потребителски действия - минимум следните събития: login/logout, смяна на парола,
опит за смяна на парола, опит за промяна на данни без необходими права;

-

Действия, свързани с въвеждане, изпращане и/или промяна на данни, свързани с
процесите, извършвани от системата;

-

Следене на предефинирани събития (Scheduled task, event log);

-

Комуникации със свързаните информационни системи;

-

Системни съобщения.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи видовете log-ове, които решението му ще поддържа;
c) Събитията, които ще бъдат следени и записвани във всеки от log-овете и параметрите,
които ще описват тези събития;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай, че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 2: Управление на log-овете

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Потребители на МДПР с административни права трябва да имат възможност да настройват
времето за съхраняване на log-овете и допустимия обем/размер на log файловете (ако е
приложимо).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и да посочи възможностите за
управление на log-овете – настройки на log-овете, които потребителите с
административни права ще могат да извършват;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 3: Достъп до log-овете
Архитектурата на МДПР трябва да позволява оторизиране на потребители за достъп до
информацията в log-овете. Системата трябва да позволява достъп до различните категории
информация от log-овете чрез различни права за достъп.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и/или да потвърди, че то ще
отговаря на изискванията на Възложителя;
b) Опише какви категории/роли потребители, с какви права ще имат достъп до отделните
видове log-ове и как ще се управляват правата и достъпа до log-овете;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 4: Извличане и експортиране на информация от log-овете:
МДПР трябва да предоставя подходящи инструменти за сортиране, филтриране, търсене и
извличане на информация от log-овете.
МДПР трябва да позволява експортиране на log-овете във файл във формат XLS или TXT.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването и какви възможности за
обработка на информацията от log-овете ще позволява модулът;
b) Посочи в какъв формат ще могат да бъдат експортирани log-овете;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 5: Информация, регистрирана в log-овете:
Логът за потребителските действия и промяна на информация свързана с изпълняваните от
модула процеси трябва да регистрира минимум: потребителско име; IP адрес; дата и час на
събитието; потребителска активност (тип действие).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването – като посочи параметрите,
които ще бъдат регистрирани по отношение на потребителските действия и промяна на
вида на информацията;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
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MDP_AUDR 6: Промяна на данните не трябва да води до загуба на информация. Всяка
редакция на данни трябва да води до формиране на нов исторически запис.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Декларира, че решението ще удовлетворява условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AUDR 7: Период на съхранение на данните (data retention period and cleaning job)
Модулът трябва да позволява съхраняване на данни за период от минимум 1 година.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Направи описание на предложението си за реализиране на изискването – описание,
характеристики, параметри;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.2.

Зони за достъп

MDP_AZR 1: Секция за вътрешните за „Булгартрансгаз” ЕАД потребители, служители на
„Булгартрансгаз” ЕАД)
Информацията от тази секция трябва да бъде достъпна само за регистрирани вътрешни
потребители, чрез надежден метод за автентикация. Достъпът и правата на вътрешните
потребители трябва да се определят според ролята им в процесите, осъществявани чрез
МДПР. Допустимо е използването на данните от изградена в „Булгартрансгаз” ЕАД Active
Directory, за идентификация и автентикация пред МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването, да посочи начина за
управление на достъпа до секцията и методите на автентикация на вътрешните за
„Булгартрансгаз” ЕАД потребители, които МДПР ще поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_AZR 2: Секция за администриране на МДПР
Секцията за администриране на МДПР рябва да бъде достъпна само за специална
категория регистрирани служители на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Тази секция трябва да бъде достъпна само за регистрирани потребители, чрез надежден
метод за автентикация. Допустимо е използването на данните от изградена в
„Булгартрансгаз” ЕАД Active Directory, за идентификация и автентикация пред МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването, да посочи начина за
управление на достъпа до секцията за администриране и методите на автентикация на
администраторите, които МДПР ще поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.3. Идентификация, автентикация и поверителност на информацията
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MDP_IDR 1: Достъпът до MDP трябва да се осъществява само от регистрирани потребители
чрез надежден и сигурен метод за идентификация и автентикация (high security standards
with strong authentication).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването, да посочи начина за
управление на достъпа и методите на автентикация на потребители, които МДПР ще
поддържа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_IDR 2: Идентификацията на регистрираните потребители трябва да се осъществява
чрез потребителско име.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_IDR 3: Автентикацията на регистрираните потребители трябва да се осъществява чрез
използване на сигурен метод за автентикация като:
-

Цифров сертификат и парола; или

-

Универсален електронен подпис и парола; или

-

Друг сигурен метод на автентикация.

В случай че, методът за автентикация използва универсален електронен подпис, MDP
трябва да има възможност да работи с универсални електронни подписи, издадени от
всички регистрирани издатели на електронни подписи в България.
МДПР трябва да изисква използване на сигурна парола.
МДПР трябва да позволява на регистрираните потребители да променят паролата си за
достъп.
МДПР трябва да поддържа процедура за смяна на забравена парола.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише методи за идентификация, които МДПР ще поддържа;
b) Опише кои методи за сигурна автентикация ще поддържа МДПР;
c) Потвърди, че МДПР ще поддържа използване на сигурна парола, ще позволява смяна
на парола и процедура за смяна на забравена парола;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
MDP_IDR 4: Информация за процеса на автентикация трябва да се съхранява в log-а с
потребителски действия.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

MDP_ADMR 1: Администратор на приложението
Администрирането на МДПР трябва да се извършва само от потребители със специално
делегирани права – администратори на приложение, чрез специална секция за
администриране. Тази секция трябва да предоставя на потребителите с административни
права достъп до/възможност за:
-

Администриране (вкл. настройване, параметризиране) на модула;

-

Администриране на потребителите;

-

Настройване, параметризиране на модула;

-

Управляване достъпа до LOG-овете на модула и т.н.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи видовете администраторски роли и опише функциите на всяка от тях, в случай
че се предвижда използването на повече от един вид администратор на решението;
c) Опише функционалностите на секцията за администриране;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_ADMR 2: Прекратяване сесия на неактивен потребител:
МДПР трябва да има възможност автоматично да прекъсва сесията на неактивен
потребител. МДПР трябва да позволява на администратора на приложението, при
определени условия (например – неактивност на потребител) ръчно да прекратява сесии
на потребители. МДПР трябва да позволява настройване на time-out на неактивност за
осъществяване на автоматично прекъсване на сесия.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
II.

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И
ЛИЦЕНЗИ

1.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА
ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще изпълни условията на изискванията MDP_LICR 1 - 6;
b) Представи допълнителна информация, предложение или коментар за всяко от
изискванията, в случай че счита за необходимо.
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MDP_LICR 1: „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да получи всички документи, уреждащи правата
на ползване и интелектуалната собственост на всички програмни продукти доставени,
разработени, и/или модифицирани, във връзка с изпълнение на поръчката.
MDP_LICR 2: „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да получи права за ползване на всички
програмни продукти, СУБД, приложен и системен софтуер, произведени от други лица, и
доставени във връзка с изграждането на ИТ инфраструктурата и обезпечаване
функционирането на МДПР.
MDP_LICR 3: Изпълнителят трябва да поеме неотменимо задължение да защитава за своя
сметка „Булгартрансгаз” ЕАД срещу всякакви претенции, искове, жалби и обвинения от
други лица за нарушение на патентни права и/или интелектуална собственост във връзка с
изпълнението на поръчката и използването на МДПР.
MDP_LICR 4: Изпълнителят трябва да защитава и обезщети Възложителя в случай на
обвинения, претенции, жалби, процедури, щети, разходи и други последствия,
произтичащи от нарушение или обвинение за нарушение на патентни права и/или
интелектуална собственост на други лица, във връзка с изпълнение на поръчката и/или
МДПР, и/или инсталиран от Изпълнителя програмен продукт при Възложителя.
MDP_LICR 5: В случай че за изграждане на решението за МДПР се изисква използване на
решения/технологии със специален режим за разрешаване на употребата им (например с
двойна употреба), Изпълнителят трябва да си осигури и представи необходимите
официални документи за получени разрешения, съгласно съответното законодателство.
MDP_LICR 6: Външни носители:
Всички програмни продукти, разработени и/или доставени във връзка с изпълнение на
поръчката, трябва да бъдат предоставени и в инсталационен вариант върху външен
носител.
2.

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ПРОГРАМНИ
ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА

Тази точка регламентира изискванията относно правата за ползване на програмни
продукти, произведени от други лица, доставени във връзка с изпълнение на поръчката, с
цел изграждане на ИТ инфраструктурата и обезпечаване функционирането и използването
на МДПР.
MDP_LICR 7: „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да получи всички лицензи за ползване на всички
програмни продукти (системен софтуер, операционни системи, СУБД и др., включително
необходимия брой client access licences – user CALs), произведени от други лица, и
доставени във връзка с изпълнение на поръчката, изграждането на ИТ инфраструктурата и
обезпечаване функционирането и използването на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи какви програмни продукти, производство на други лица ще достави, във връзка
с изпълнение на поръчката;
b) Посочи правата, които ще получи Възложителя, върху тези продукти и опише
документите, които ще предостави на Възложителя за удостоверяване на тези права;
c) Опише брой, вид и срок на валидност на лицензите/правата, които Възложителя ще
получи;
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d) Посочи допълнителна информация или други особености, и/или ограничения, в случай
че такива съществуват, относно интелектуалната собственост и правата на ползване на
програмните продукти, в случай на необходимост;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
Информацията, изисквана в MDP_LICR 7 се попълва и в Образец МДПР LICR 7 от
документацията към поръчката.
MDP_LICR 8: Продуктите, изискващи лицензиране в зависимост от броя работни места или
потребители, трябва да бъдат съпроводени от съответния брой лицензи за клиентски
достъп (client access licences – user CALs), обезпечаващи използването на МДПР в
съответствие с изискванията към нея, разписани документацията към поръчката.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продуктите, за които се изисква лицензиране в зависимост от броя работни
места или потребители, както и броя лицензи за клиентски достъп, които ще получи
Възложителя (ако е приложимо).
Участникъ т трябва да обоснове причината, поради която предлага посочения
брой лицензи за клиентски достъ п (user CALs);
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_LICR 9: Предоставените лицензи (за софтуер, произведен от други производители –
други лица) трябва да осигуряват право на ползване на съответните програмни продукти
без ограничение във времето (да са безсрочни).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продуктите с право на ползване без ограничение във времето;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_LICR 10: В случай че лицензната политика на производител (друго лице) на някой от
програмните продукти не предвижда лиценз за неограничен период от време, то тогава
лицензът за конкретния продукт (продукти) трябва да позволява право на ползване за срок
не по-кратък от 5 години.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) За всеки от програмните продукти, които ще бъдат предоставени на Възложителя с
ограничен във времето лиценз, в предложението за изпълнение на поръчката трябва да
бъдат посочени:
-

Наименование на продукта;

-

Информация за лиценза (лицензиите);

-

Производител;

-

Първоначален срок на лиценза/правото на ползване, които Възложителят ще получи;

-

Брой и вид на лицензите за съответния продукт, които трябва да бъдат поддържани
от „Булгартрансгаз” ЕАД след изтичане на периода от 5 години;

-

Специфични условия, изисквания и процедури за подновяване/удължаване правото за
ползване на съответния продукт (продукти) за срок от 1 година и за срок от 3 години.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
В ценовото си предлож ение Участникът трябва да посочи:
c) За всеки от програмните продукти, които ще бъдат предоставени на Възложителя с
ограничен във времето лиценз, в ценовото предложение трябва да бъде посочена:
Цена за подновяване/ удължаване на лиценза за срок от 1 година;

-

и
-

Цена за подновяване/ удължаване на лиценза за срок за срок от 3 години.

Информацията, изисквана в MDP_LICR 7 - MDP_LICR 10 се попълва в Образец MDP_LICR 7
от документацията към поръчката.
3.

ЛИЦЕНЗИ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЗА
СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА
НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

По отношение на МДПР Възложителят трябва да получи следните лицензи и права на
интелектуална собственост:
MDP_LICR 11: Лицензи/документи, удостоверяващи правата върху
„Булгартрансгаз” ЕАД получава във връзка с изпълнение на поръчката.

МДПР,

които

Минимално изискване е „Булгартрансгаз” ЕАД да получи права, позволяващи:
-

Неизключително и непрехвърляемо право на ползване за собствени нужди, без право
за препродажба и разпространение на продукта (вкл. интерфейсите към свързаните
информационни системи, предмет на настоящата поръчка);

-

Право да развива и модифицира интерфейсите към свързаните информационни
системи, разработени за целите на изпълнението на настоящата поръчка,
самостоятелно или с помощта на трети страни, след изтичане на първоначалния
период за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване;

-

Право да поддържа (да извършва сервизно обслужване) на модула (вкл. интерфейсите
към свързаните информационни системи, предмет на настоящата поръчка)
самостоятелно или с помощта на трети страни, след изтичане на първоначалният
период за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване;

Тези права трябва да бъдат безсрочни – за неограничен период от време.
Тези права трябва да обхващат и интерфейсите към свързаните информационни системи, и
да важат за всички, модификации, промени и актуализации на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи правата, които ще предостави на Възложителя върху МДПР;
b) Опише/посочи какви документи ще предостави на Възложителя за удостоверяване на
тези права;
c) Посочи броя и типа на лицензите за използване на функционалностите на МДПР, които
ще предостави на Възложителя;
d) Потвърди неограничения срок на валидност на тези права;
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e) Посочи допълнителна информация или други особености относно интелектуалната
собственост и правата на ползване на продукта, в случай на необходимост.
MDP_LICR 12: Документ, удостоверяващ правата върху интерфейсите със свързаните
информационни системи, които „Булгартрансгаз” ЕАД ще получи във връзка с изпълнение
на поръчката:
Минимално изискване е „Булгартрансгаз” ЕАД да получи права, позволяващи:
-

Право да развива и модифицира интерфейсите към свързаните информационни
системи, предмет на настоящата поръчка, самостоятелно или с помощта на други лица,
след изтичане на първоначалния период за гаранционна поддръжка и сервизно
обслужване;

-

Право да поддържа (да извършва сервизно обслужване на) интерфейсите към
свързаните информационни системи, предмет на настоящата поръчка, самостоятелно
или с помощта на други лица, след изтичане на първоначалния период за гаранционна
поддръжка и сервизно обслужване;

-

Неизключително и непрехвърляемо право на ползване за собствени нужди на
интерфейсите към свързаните информационни системи, предмет на настоящата
поръчка, без право за препродажба и разпространение.

Тези права трябва да бъдат безсрочни – за неограничен период от време.
Тези права трябва да обхващат интерфейсите към свързаните информационни системи, и
да важат за всички модификации, промени и актуализации на тези интерфейси.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи правата, които ще предостави на Възложителя върху интерфейсите МДПР със
свързаните информационни системи, разработени във връзка с изпълнение на
поръчката;
b) Потвърди неограничения срок на валидност на тези права;
c) Посочи допълнителна информация или други особености относно интелектуалната
собственост и правата на ползване на интерфейсите, в случай на необходимост.
MDP_LICR 13: При финализиране на проекта Изпълнителят трябва да предостави на
„Булгартрансгаз” ЕАД сорс код и съпътстващите го подробни описания и документация на
програмните интерфейси, разработени във връзка с изпълнение на поръчката, между
МДПР и свързаните информационни системи:
-

Информационна система за измерване, диспечериране, наблюдение и управление
на ГПС – „WPS 32”;

-

Информационна система за търговско диспечиране (CDP), разработена и внедрена
от специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

-

Софтуер за хидравлична сумулация в online и offline режим на процесите в
газопреносната мрежа на Simone.

Описанието на сорс кода трябва да включва:
-

Описание на всички програмни компоненти и/или библиотеки, необходими за
компилацията и свързването, програмни версии и указания за инсталацията им;

-

Описание на необходимите настройки и конфигурационни файлове;

-

Описание на алгоритъма за компилация и свързване;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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-

Описание за изграждане на инсталационни пакети (ако е приложимо);

-

Описание на процедурите за инсталация;

-

Описание на процедурите за актуализация;

Част B

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите:
-

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите между МДПР и SCADA
системата („WPS 32”), внедрена в „Булгартрансгаз” ЕАД;

-

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите между МДПР и
информационната система за търговско диспечиране, разработена и внедрена от
специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД;

-

Описание на форматите и протоколите на интерфейсите между МДПР и софтуер за
хидравлична сумулация в online и offline режим на процесите в газопреносната
мрежа на Simone.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвъ рди, че щ е предостави на Въ злож ителя сорс код и съ пътстващ ите го
подробни описания и докум ентация на посочения/ ите програм ен/ и
интерф ейс/ и;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
MDP_LICR 14: Лицензи за използване на функционалностите на MDP, в случай че
решението изисква такива:
-

Лицензът/лицензите трябва да обезпечава/т използването на МДПР, за неограничен
период от време – безсрочни;

-

Лиценз за 2 броя потребители с административни права – администратори на
приложението - с права за управление използването, конфигуриране,
параметризиране и настройване на МДПР. Лицензите трябва да бъдат за
неограничен период от време – безсрочни;

-

Лицензи за мин. 5 броя потребители, служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД за
оперативна употреба на системата. Лицензите трябва да бъдат за неограничен
период от време – безсрочни;

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи броя и типа лицензи за използване на функционалностите на МДПР, които
ще предостави на Възложителя;
b) Посочи допълнителна информация или други особености относно интелектуалната
собственост и правата на ползване на продукта, в случай на необходимост.
III.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Функционалните изисквания към МДПР не са обвързани с и не налагат използването на
конкретна технология от конкретен производител.
Поради тази причина изискванията към МДПР не включват конкретна спецификация на
физическата инфраструктура.
Това означава, че решението за техническа инфраструктура – хардуер, технология, тип и
брой компоненти, начин на свързване; както и избора на софтуер за разработване,
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инсталиране и използване на МДПР, СУБД и т.н., зависят от избора на конкретния
участник.
Обхватът на поръчката включва доставка на техническо оборудване (хардуер) и
допълнителни средства (СУБД, операционни системи, други програмни продукти, вкл.
всички необходими лицензи за ползването им и др.), необходими за внедряване и
осигуряване надеждното функциониране na МДПР чрез основен и резервен modul.
Изискванията към техническата инфраструктура и средствата за изграждането ѝ са
следните:
МDP_TI 1: Всеки от Участниците трябва да предложи физическа архитектура на решенията
схема/дизайн на инфраструктурата, избор на технология, технически средства,
операционни системи, СУБД и други средства за изграждане на необходимата
инфраструктура, в зависимост от опита и практиката си за постигане на оптимално
функциониране и съвместимост на приложенията и технологиите, максимални нива на
отказоустойчивост и надеждност на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи първоначална схема/дизайн на физическата инфраструктура, която трябва
да бъде изградена във връзка с пускане в експлоатация и използване МДПР. Схемата
трябва да онагледява всички компоненти, които ще изграждат инфраструктурата на
МДПР и връзките му със свързаните информационни системи и съществуващата ИТ
инфраструктура при Възложителя;
b) Схемата/ите трябва да бъдат съпътствани от документ с описание/обяснение на
предложения дизайн. От схемите, от описанието и/или от приложение към тях трябва
да става ясно кой елемент от схемите/дизайна на физическата инфраструктура – на кой
компонент от списъците с техническо оборудване (съгласно образец МDP_TI 3) и
програмни продукти (съгласно образец МDP_LICR 7) съответства;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TI 2: Изпълнителят трябва да изгради надеждна и резервирана конфигурация, за
работа на модула върху основна и резервна машина с цел постигане на максимална
надеждност, достъпност и отказоустойчивост.
В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Да потвърди, че ще изгради необходимата техническа инфораструктура за
надеждно функциониране на модула;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в
случай че счита за необходимо.
МDP_TI 3: Изпълнителят трябва да достави техническото оборудване за изграждане на
надеждна и резервирана техническа инфраструктура необходима за инсталиране и
функциониране на МДПР.

Информацията за техниката, която ще бъде доставена се попълва в Образец МDP_TI 3 от
документацията към поръчката.
За всеки хардуерен компонент (изделие) трябва да бъде приложена Техническа
Спецификация от производителя за конкретния /предлагания/ модел оборудване.
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В предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да посочи номера и
заглавието на всяко от приложенията (брошури, технически спецификации от
производителя на техниката) към предложението за реализиране на конкретното
изискване, както и страницата/ите от офертата, но която се намира/т документа/ите.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 4: Параметрите на предлаганата техника трябва да покриват като минимум
препоръчителните (оптималните) технически изисквания на системния софтуер и
останалите програмни приложения – производство на други лица, които ще бъдат
инсталирани върху оборудването.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TI 5: Изпълнителят трябва да достави необходимия системен софтуер (вкл.
необходимия брой лицензи за клиентски достъп - user CALs), програмни продукти и
лицензи за ползването им, за обезпечаване работата на доставеното оборудване,
функциониране и използване на МДПР.

Информацията за софтуера, който ще бъде доставен във връзка с изпълнение на
изискването, се попълва в Образец MDP_LICR 7 от документацията към поръчката.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 6: Изпълнителят трябва да достави СУБД и необходимите за използването им
лицензи, имайки предвид посочените в този раздел изисквания за надеждност и
резервираност.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи спецификация на системата за управление на базата данни;
b) Представи лицензна информация:
-

Начин на лицензиране, брой и вид лицензи;

-

Производител;

-

Специфични изисквания и условия във връзка с правата на ползване;

-

Срочност на лицензите, условия за подновяване/удължаване правата за ползване;

c) Попълни информация по отношение на СУБД в Образец MDP_LICR 7 от документацията
към поръчката;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
МDP_TI 7: Изпълнителят трябва да извърши инсталирането и първоначалното
конфигуриране на МДПР и на интерфейсните модули за връзка със свързаните
информационни системи.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че ще изпълни дейностите, според условията на изискването;
b) Опише дейностите, които ще извърши във връзка с изпълнение на изискването;
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c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TI 8: Доставеното оборудване трябва да бъде в редовно производство, да присъства в
актуалната към крайната дата за подаване на оферти производствена листа на
производителя му и да бъде произведено не по-рано от 1 месец преди датата на сключване
на договор.

Към предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да приложи
декларации в свободен текст:
a) Декларация, че оборудването, което ще бъде доставено ще бъде ново и
неупотребявано, че същото присъства в актуалната към крайната дата за подаване на
оферти производствена листа на производителя му, и че ще бъде произведено не порано от 1 месец преди датата на подписване на договора;
b) Декларацията трябва да бъде придружена от надлежно изготвен от производителя на
предлаганата техника документ, удостоверяващ, че същата присъства в актуалната
производствена листа към крайната дата за подаване на оферти.
В предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да посочи номера и
заглавието на всяко от приложенията към предложението за реализиране на
конкретното изискване, както и страницата/ите от офертата, но която се намира/т
документа/ите.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 9: Техниката трябва да бъде съпътствана от носители с документация, драйвери и
софтуер за инсталирането ѝ, включително - носители за възстановяване на операционната
система.
Техниката трябва да бъде съпроводена от подробна техническа и експлоатационна
документация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че доставеното оборудване (където това е приложимо), които ще достави,
ще бъдат съпътствани от носители с документация, драйвери и софтуер за
инсталирането ѝ, включително - носители за възстановяване на операционната
система, както и, че техниката ще бъде съпроводена от подробна техническа и
експлоатационна документация.
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_TI 10: Производителят на компютърната техника трябва да има поне 2
/два/оторизирани сервизни партньора на територията на Република България, за
извършване на гаранционно и извънгаранционно обслужване на компютърно оборудване,
произведено от него.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да приложи:
a) Надлежно изготвен от производителя на техниката документ, съдържащ списък с
оторизираните сервизни партньори за гаранционно и сервизно обслужване на
компютърно оборудване на конкретния производител на територията на Република
България - прилага се документ в свободен текст, изготвен от Производителя на
предлаганото оборудване, съдържащ изискваната информация;
Или
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В предложението за изпълнение на поръчката Участникът да посочи линк към интернет
страницата на Производителя на доставяната техника, на която са изброени всички
оторизирани сервизни партньори за гаранционно и сервизно обслужване на оборудване
на конкретния производител на територията на Република България.
В предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да посочи номера и
заглавието на всяко от приложенията към предложението за реализиране на
конкретното изискване, както и страницата/ите от офертата, но която се намира/т
документа/ите.
Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
изискването, в случай че счита за необходимо.
МDP_TI 11: Предлаганата техника трябва да удовлетворява изискванията на приложимите
европейски и български стандарти по отношение на безопасност, параметри за
електрозахранване, електромагнитна съвместимост, електромагнитни смущения и други.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че техниката, която ще достави, ще удовлетворява изискванията на
приложимите европейски и български стандарти по отношение на безопасност,
параметри за електрозахранване, електромагнитна съвместимост, електромагнитни
смущения и други;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
IV.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

MDP_DOCR 1: Изпълнението на поръчката трябва да бъде съпътствано от подробна
документация.
Изисква се изготвяне на документация относно:
-

управлението и развитието на проекта/поръчката
протоколи и други проектни документи);

(планове;

отчети;

графици;

-

детайлна
продуктова/техническа
документация
(техническа
документация;
спецификации; описания на продукта; схеми на свързване; инструкции за използване,
за инсталиране, за поддръжка; лицензии; сорс код на програмните интерфейси; други
технически документи); и

-

тестова документация (методика за тестване, план за тестване и т.н.).
Документацията, предоставяна от Изпълнителя на Възложителя по време на
изпълнение на поръчката, подлежи на съгласуване/одобрение от специалисти на
Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че изпълнението на поръчката ще бъде съпътствано от подробна
документация, която ще бъде своевременно актуализирана, в случай на необходимост,
и която ще отговаря на изискванията на Възложителя;
b) Потвърди съгласието си с изискването за съгласуване/одобрение от специалисти на
Възложителя на документацията, предоставяна от Изпълнителя по време на
изпълнение на поръчката;
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c) Приложи списък с документите, които ще бъдат разработени и предадени на
Възложителя през всеки от етапите на изпълнение на поръчката;
d) Посочи какви документи ще бъдат представени на Възложителя във връзка с
управление на проекта/поръчката;
e) Посочи каква техническа, продуктова, експлоатационна
материали и пр. ще бъдат представени на Възложителя.

документация,

учебни

Необходимо е като минимум да бъдат представени документите, посочени от Възложителя
в изискванията към документацията за изпълнение на отделните етапи.
В случай че практиката и/или методологията за управление на проекти, която Участникът
ще използва, изискват разработване на допълнителни документи – е необходимо същите
да бъдат изброени в предложението за изпълнение на поръчката, както и да бъде посочен
етапа, за който се отнасят.
MDP_DOCR 2: Документацията трябва да бъде предоставена на хартиен носител и в
електронен формат.
Документацията на хартиен носител трябва да бъде на български език.
Документацията в електронен формат трябва да бъде на български и/или английски език.
Допустимо е предаване на документи като описание на сорс кода, списък с грешки и
системни съобщения, и други технически документи, само на английски език на хартиен
носител и в електронен формат, след съгласуване и одобрение от страна на Възложителя.
Електронният формат на документите трябва да позволява отпечатване, копиране и
редактиране, чрез средствата, внедрени от Възложителя, посочени в настоящия документ,
Раздел I: Въведение, Глава II „Описание на съществуващото положение”, т.4 „ИТ
инфраструктура”, подточка 4.3 „Office пакети”.
Допустимо е използване и на други електронни формати след съгласуване и одобрение от
страна на Възложителя.
Допустимо е техническата документация, чиито авторски права са собственост на
другилица и се доставя без изменения от Изпълнителя във връзка с изпълнение на
поръчката, да бъде предоставена в PDF формат.
Изискването за предаване на хартиен носител не се отнася за сорс кода.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи езика/езиците, на който ще бъдат представени документите;
c) Посочи електронните формати, в които ще представи електронния вариант на
документите;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_DOCR 3: В случай, че по време на периода за гаранционна поддръжка и/или сервизна
поддръжка, в резултат на актуализиране на МДПР и/или интерфейсните модули за връзка
със свързаните информационни системи, настъпят изменения от административна (относно
инсталиране, техническо обслужване и т.н.) или потребителска гледна точка (нова
функция или изменение при изпълнение на операция или процес и др.), е необходимо
своевременно актуализиране на техническата документация.
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В такъв случай, се изисква Изпълнителят да предостави на „Булгартрансгаз” ЕАД описание
на промените в електронен вариант на български и английски език, веднага след
имплементирането им.
В края на периода за сервизна поддръжка се изисква предаване на актуализирана
цялостна техническа документация, с отразени всички промени – в електронен вариант и
на хартиен носител.
Изискването за предаване на хартиен носител не се отнася за сорс кода.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
Изпълнението на отделните фази трябва да се съпътства от следните документи:
1.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ПРЕДСТАВЕНА СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕТАЙЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДИЗАЙН НА
СИСТЕМАТА

Изпълнението на тези дейности изисква изготвяне и предаване на минимум следните
документи:
MDP_DOCR 4: Детайлна спецификация на изискванията;
MDP_DOCR 5: Спецификация на изискванията по отношение на интерфейсите със
свързаните информационни системи;
MDP_DOCR 6: Архитектури:
MDP_DOCR 6.1: Архитектура на решението – необходимо е да бъде направено описание на
архитектурата на решението, мрежовите връзки, използвани програмни езици, начините за
трансфер и зареждане на данни, интерфейси с други информационни системи и др.
MDP_DOCR 6.2: Архитектура на технологичната среда – примерно съдържание:
схеми/описание - оборудване (на приложението и на базите данни); мрежа; компютри на
потребителите; операционни системи; друг системен софтуер; изисквания към
минималните и оптимални характеристики на технологичната среда.
MDP_DOCR 6.3: Архитектура на сигурността - необходимо е да бъде направено описание на
елементите и начините на осигуряване на сигурност:
-

при комуникация с други информационни системи;

-

между отделните компоненти на модула.

MDP_DOCR 6.4: Архитектура на функционалността – необходимо е да съдържа „use cases”
схеми; системни процедури и интерфейси (необходими проверки и контроли); модел, който
описва реализацията на изискванията от детайлната спецификация; детайлно описание на
формалните и логически контроли при въвеждане на данни; контроли при обработките и
резултати от обработките; логика и последователност на обработките и др.
MDP_DOCR 7: Дизайн на физическата инфраструктура - схема за физическа
архитектура/инфраструктура на решението и връзките ѝ със съществуващата ИТ
инфраструктура на „Булгартрансгаз”;
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MDP_DOCR 8: Описание на базата данни – изисква се да съдържа минимум следната
информация:
-

Модел на базата данни, включващ: таблици; полета; тип на полетата; формат на
полетата; данните, които се съхраняват във всяко поле; индекси; primary keys; foreign
keys; логически връзки; constraints и всички други обекти в базата данни, като
например: views и stored procedures и тяхното предназначение;

-

Текстово описание за всяко поле, групирано по таблици, views, stored procedures и т.н.;
предназначение, допустими стойности, връзка с други информационни обекти, достъп
(read-only/writable).

MDP_DOCR 9: Подробен план за изпълнение на дейностите по проекта/поръчката;
MDP_DOR 10: График за изпълнение на поръчката – графикът трябва да бъде максимално
детайлен, според възможностите и информацията, които предоставя документацията към
поръчката. Графикът трябва да отразява продължителността на планираните фази/етапи и
основните дейности от изпълнение на поръчката и съставящите я проекти (или проект);
MDP_DOCR 11: Методика за тестване;
MDP_DOCR 12: Предварителни график и програма за провеждане на обучението;
MDP_DOCR 13: Информация за лицето/ата за контакт от страна на Изпълнителя,
отговорно/и за изпълнението на поръчката и съставящите я проекти;
MDP_DOCR 14: Списък със специалистите на Изпълнителя, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката, длъжностите им и дейността, в чието изпълнение ще участват;
MDP_DOCR 15: Списък със специалистите на Изпълнителя, които ще извършват дейности
на място, при Възложителя, във връзка с изпълнение на поръчката;
MDP_DOCR 16: Документ, съдържащ информация, относно необходимите ресурси от страна
на „Булгартрансгаз” ЕАД и други изисквания, които трябва да бъдат организирани или
реализирани на място при Възложителя във връзка с внедряването на МДПР (prerequisites),
включително количеството, качеството и сроковете за предоставяне на съответните
ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Изпълнителят може да представи допълнителни документи, в случай че практиката и/или
методиката за управление на проекти, която използва, изискват разработване и
използването на такива.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя по
време на изпълнение на етапа;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
2.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА „МДПР“

Документите, описващи МДПР, трябва да бъдат предадени при финализиране на проекта –
окончателното приемане и пускане на системата в експлоатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя във
връзка с доставката, внедряването и интегрирането на МДПР;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
3.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСНИ МОДУЛИ/ПРОГРАМНИ
ИНТЕРФЕЙСИ

Документите, описващи интерфейсите и начина на взаимодействие и обмен на информация
между МДПР и свързаните информационни системи, трябва да бъдат предадени при
финализиране на проекта – окончателното приемане и пускане на системата в
експлоатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя във
връзка с изпълнение на дейностите по разработване на интерфейсни модули/програмни
интерфейси;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, СИСТЕМЕН
СОФТУЕР, СУБД И ДРУГИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
„МДПР“

Дейностите по доставка на необходимото оборудване и програмни продукти, изграждане
на инфраструктурата, и имплементиране на МДПР, на място при Възложителя, трябва да
бъдат съпроводени от следните документи:
MDP_DOCR 17: График на доставките;
MDP_DOCR 18: Актуализиран график и програма за действията по имплементиране –
инсталиране и конфигуриране - при Възложителя (site activity programme);
MDP_DOCR 19: Приемо-предавателни протоколи за всяка от доставките – на български
език;
MDP_DOCR 20: Двустранен протокол, удостоверяващ изпълнението на основните дейности
по инсталиране, настройване, конфигуриране на решението.
Доставката на оборудване трябва да бъде съпътствана от предоставяне на следните
документи:
МDP_DOCR 21: Предварително писмено уведомление за извършване на съответната
доставка – изпраща се поне 2 дни преди извършване на доставката на e-mail:
btg@bulgartransgaz.bg;
МDP_DOCR 22: Списък на продуктите, включени в съответната доставка, точно
наименование, предназначение, както и серийните им номера – изпраща се в електронен
вид на e-mail: btg@bulgartransgaz.bg поне 2 дни преди извършване на доставката;
МDP_DOCR 23: Техническа
експлоатация и монтаж;

документация

от

производителя

на

оборудването
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МDP_DOCR 24: Гаранционни карти и документация (warranty care packs, инструкции за
подаване на заявки, условия за валидност на гаранцията, срокове, права и задължения на
страните и т.н.) за обезпечаване гаранционното обслужване на доставеното оборудване;
Доставката на софтуер трябва да бъде съпътствана от предоставяне на следните
документи:
MDP_DOCR 25: Лицензи и/или документи, уреждащи
интелектуалната собственост върху програмните продукти;

правата

за

ползване

и

Изграждането на физическата инфраструктура на решението трябва да бъде съпътствано
от предоставяне на следните документи:
MDP_DOCR 26: Документите, описващи физическата инфраструктура на решението (връзки
и параметри на връзките със свързаните информационни системи) трябва да бъдат
предадени при финализиране на проекта – окончателното приемане и пускане на
системата в експлоатация.
Изпълнителят може да предостави и допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя по
време и във връзка с изпълнение на дейностите по доставка на необходимия хардуер и
програмни продукти, и изграждане на техническата инфраструктура;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
5.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ЕТАПА ТЕСТВАНЕ

Етапът на тестване трябва да включва изготвяне и предаване на следните документи:
MDP_DOCR 27: Методика за тестване;
MDP_DOCR 28: План за тестване на МДПР, включително на интерфейсите и
взаимодействието и обмена на информация със свързаните информационни системи;
тестови сценарии и план за изпълнение на тестовете (вкл. график, участници,
отговорности).
MDP_DOCR 29: Контролни листове от извършените тестове и тестови протоколи с
резултати от отделните тестове, съдържащи описание на начина, по който е проведен
всеки от тестовете, резултатите от съответния тест и съответствието на получените
резултати, спрямо изискванията към модула; констатирани проблеми – категория, методи,
срокове и отговорни за отстраняване на проблемите и др.
Резултатите от тестовете трябва съдържат минимум следната информация:
-

попълнени резултати от изпълнението на всички приложими тестови случаи и
сценарии, включително и информация за дефектите, които са регистрирани в резултат
на неуспешно изпълнение;

-

log-ове от изпълнените автоматизирани тестове (ако е приложимо);

-

описание на използваните тестови данни;

-

обобщени резултати от тестовете;
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резултатите от тестовете трябва да бъдат придружени от съпътстващите бележки
(release notes) за всяка версия на модула и интерфейсите към други системи.
Съпътстващите бележки (release notes) трябва да съдържат описание за реализираната
функционалност, отстранените дефекти, оставащите минимални проблеми, които не
оказват влияние върху на реализираната функционалност и т.н.

MDP_DOCR 30: Двустранен протокол, удостоверяващ коректното функциониране и
наличието на изискуемите функционалности на МДПР, коректното взаимодействие и обмен
на информация със свързаните информационни системи. Изпълнителят може да представи
допълнителни документи, в случай че практиката и/или методиката за управление на
проекти, която използва, изискват разработване и използването на такива.
MDP_DOCR 31: След провеждане/приключване на тестовете на място при Възложителя(Site
Acceptance Tests), предвидени в плана за тестване и изпълнение на всички тестови
сценарии и подписване на двустранните протоколи, съгласно изискване МDP_DOCR 30,
започва да тече период от 3 /три/ месеца за тестово използване наМДПР.
МDP_DOCR 32: След изтичане на периодът от 3 /три/ месеца - за тестово използване и
първоначално съпровождане на потребителите за използване и поддържане на МДПР и
отстраняване на проявените и констатирани недостатъци, проблеми и/или несъответствия,
се подписва двустранен протокол, удостоверяващ изтичането на периода за тестово
използване и първоначално съпровождане на потребителите, наличието на изискуемите
функционалности на МДПР, коректното ѝ функциониране и обмен със свързаните
информационни системи,
След подписването на този протокол започва да тече периодът за гаранционна поддръжка
наМДПР.
Изпълнителят може да предостави допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя по
време на изпълнение на етапа „Тестване” и във връзка с осъществяване на тестовете;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
6.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Преди провеждане на обучението се изисква предаване на ръководства и инструкции за
използване и поддръжка на МДПР:
Задължителният изискуем минимален набор ръководства включва:
MDP_DOCR 33: Ръководство за потребители, предназначено за потребители - служители
на „Булгартрансгаз” ЕАД, на български и/или английски език.
МDP_DOCR 340: Документация за администриране и поддръжка на МДПР, на български
и/или английски език, която задължително съдържа:
MDP_DOCR 34.1: Инструкции за инсталиране и конфигуриране – стъпки, последователност,
включително метод за верифициране коректността на инсталационния процес;
Ръководството трябва да съдържа като минимум следната информация:
-

описание в хронологичен ред от тип „стъпка по стъпка” на всяко действие, което
администраторът трябва да извърши;
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описание на всички зависимости, параметри, номенклатури, настройки и конфигурации
за инсталиране и пускане в експлоатация на МДПР;

MDP_DOCR 34.2: Списък със съобщенията за грешки (error messages) – за всяка грешка
трябва да бъдат обяснени потенциалните причини за възникване и разписани инструкции
от тип „стъпка по стъпка”, за разрешаване на проблема;
MDP_DOCR 34.3: Ръководство за администриране и техническа поддръжка, съдържащо
информация за конфигуриране на приложението, процедури за backup and restore, и др.
Ръководството трябва да съдържа като минимум следната информация:
-

минимални технически изисквания към
инсталиране и функциониране на МДПР;

хардуера

и

софтуера,

необходими

за

-

специфични настройки на техническата среда (операционна система и др.);

-

изисквания и инструкции тип „стъпка по стъпка” за настройки на конфигурационни
файлове и скриптове за стартиране, спиране и опресняване;

-

инструкции за управление на достъпа доМДПР;

-

описание на всички ежедневни и периодични действия по поддръжка и профилактика
на МДПР и т.н.;

MDP_DOCR 34.4: Ръководство с процедури за backup и restore:
Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя
осъществяване на backup и restore на модула, а именно:

подробни

инструкции

за

-

Процедури за архивиране и възстановяване, които включват следните схеми: пълен
архив на базите данни, на приложенията и на операционните системи през определен
интервал от време;

-

Процедури за периодично репликиране и архивиране (backup) на базата данни –
ежедневно, седмично, месечно, тримесечно и годишно;

-

Процедури за възстановяване на информация и конфигурационни данни след срив
(Recovery);

-

Процедури за поддържане и архивиране на статистически файлове (напр. System и
SecurityLogs) на системния софтуер;

-

Процедури за администриране на дисковото пространство на системите за съхранение
на информация с цел оптималното му използване (вкл. виртуализация).

MDP_DOCR 34.5: Документация на приложението (Application software documentation) –
предназначена за администратора на приложението, с информация и инструкции за
функциониране на системата; списък на процесите и описание на процесите; информация
и инструкции за управление на съдържанието - добавяне, премахване и редактиране на
менюта и информация; инструкции за параметризиране; информация и инструкции за
управление на потребители; описание на настройките за сигурност и т.н.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите – инструкции, ръководства, учебници и т.н., и кратко описание на
съдържанието им, които ще бъдат разработени и предадени на Възложителя преди
провеждане на обучението;
b) Посочи езика, на който ще бъде изготвен всеки от документите и броя екземпляри,
които ще бъдат предадени на хартиен носител;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

36

СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ

Част B

c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискванията, в случай
че счита за необходимо.
Документация за курсовете на обучение:
MDP_DOCR 35: Във връзка с провеждане на обучението е необходимо да бъдат
разработени и предоставени на Възложителя учебни материали.
Допустимо е учебните материали за курсовете за поддръжка и администриране на МДПР да
бъдат на български или английски език.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи какви учебни материали ще бъдат представени във връзка с провеждане на
обучението;
b) Посочи езика, на който ще бъде изготвен всеки от документите и броя екземпляри,
които ще бъдат предадени на хартиен носител;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_DOCR 36: След провеждане на обучението се подписва двустранен протокол,
удостоверяващ изпълнение на изискванията за обучение и предаване на съпътстващата
документация;
Изпълнителят може да предостави и допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа/етапите „Обучение”.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи какви документи ще бъдат представени във връзка с провеждане на
обучението;
b) Посочи езика, на който ще бъде изготвен всеки от документите и броя екземпляри,
които ще бъдат предадени на хартиен носител (ако е приложимо);
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
7.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ФИНАЛИЗИРАНЕТО
НА ПРОЕКТА/ПОРЪЧКАТА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА “МДПР“

Документи, които трябва да бъдат предадени преди началото на 3-месечния период за
тестово използване и първоначален съпровод за използване и поддръжка наМДПР:
МDP_DOCR 37: Окончателен дизайн на физическата инфраструктура – схема, съдържаща
отделните хардуерни компоненти (включително техния модел, сериен номер и
предназначение - роля/функция) и връзките по между им (включително параметрите на
тези връзки, където това е приложимо);
MDP_DOCR 38: Документ – схема на свързване на решението с наличната в
„Булгартрансгаз” ЕАД инфраструктура (включително параметрите на тези връзки, където
това е приложимо);
MDP_DOCR 39: Архитектура на решението – архитектура на системата, архитектура на
функционалността, архитектура на сигурността, архитектура на технологичната среда –
актуализирана документация;
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MDP_DOCR 40: Функционално описание на системата (System design document или
Functional design document) – детайлно описание на всички функции и начина за
реализацията им;
MDP_DOCR 41: Документ със спецификация и описание на интерфейсите между МДПР и
информационните системи, с които ще обменя данни; (Interface/technical control document);
MDP_DOCR 42: Описание на базата данни – актуализирана документация;
MDP_DOCR 43: Code documentation – сорс код и детайлна документация - описание на сорс
кода (на английски език) – за интерфейсите на модула към свързаните информационни
системи, разработени във връзка с изпълнението на поръчката.
Сорс кодът и съпътстващите го описания ще бъдат използвани за обезпечаване и
гарантиране възможността за поддръжка на МДПР и интерфейстите ѝ към свързаните
информационни системи.
Описанието на сорс кода трябва да включва:
-

Описание на всички програмни компоненти и/или библиотеки, необходими за
компилацията и свързването, програмни версии и указания за инсталацията им;

-

Описание на необходимите настройки и конфигурационни файлове;

-

Описание на алгоритъма за компилация и свързване;

-

Описание за изграждане на инсталационни пакети (ако е приложимо);

-

Описание на процедурите за инсталация;

-

Описание на процедурите за актуализация;

-

Описание на форматите и протоколите за всеки от интерфейсите между МДПР и
свързаните информационни системи.

MDP_DOCR 44: Всички лицензи и документи, уреждащи правата за ползване и
интелектуалната собственост върху програмните продукти, доставени и инсталирани във
връзка с внедряването и функционирането на МДПР, съгласно изисквания от MDP_LICR 1
до MDP_LICR 15;
MDP_DOCR 45: Други документи, описания и инструкции по преценка на Изпълнителя;
Изпълнителят може да предостави допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите и броя екземпляри на хартиен носител, които ще бъдат
разработени и предадени на Възложителя преди началото на тестовия период от 3
месеца;
b) Представи допълнителна информация относно изпълнение на изискванията, в случай че
счита за необходимо.
Документи, които трябва да бъдат предадени след изтичане на 3-месечния период за
тестово използване и първоначален съпровод за използване и поддръжка на МДПР
MDP_DOCR 46: Актуализирана документация от предните етапи на изпълнение, в случай на
настъпили промени;
MDP_DOCR 47: Окончателен двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
изпълнението на всички изискуеми дейности.
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Протоколът се подписва след изтичане на тестовия период от 3 /три/ месеца, отстраняване
на всички проявени дефекти и констатирани недостатъци, извършване на всички
изискуеми дейности, доставка на всички изискуеми продукти, провеждане на всички
предвидени курсове за обучение и предаване на цялата изискуема документация. След
подписване на двустранния приемо-предавателен протокол започва да тече срокът за
гаранционна поддръжка.
Изпълнителят може да предостави и допълнителна документация, свързана с изпълнението
на етапа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите и броя екземпляри на хартиен носител, които ще бъдат
разработени и предадени на Възложителя след изтичане на тестовия период от 3
месеца;
b) Представи допълнителна информация относно изпълнение на изискванията, в случай че
счита за необходимо.
8.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО
НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

MDP_DOCR 48: Осъществяването на гаранционната
документиране на заявките и изпълнението им.

поддръжка

изисква

стриктно

MDP_DOCR 49: Минималният набор от реквизити на заявката за обслужване по време на
периода за гаранционна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(условията за гаранционно обслужване);

-

Краен срок за разрешаване на проблема;

-

Уникален идентификатор на заявката (генерира се от Service Desk системата).

MDP_DOCR 50: Минималният набор от реквизити на протокола за изпълнение на заявка за
обслужване по време на периода за гаранционна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(условията за гаранционно обслужване);

-

Краен срок за изпълнение на проблема;

-

Точно време на изпълнение/затваряне на заявката/инцидента/проблема;
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-

Точно време на потвърждение от страна на заявителя - „Булгартрансгаз” ЕАД, че
заявката е изпълнена;

-

Времетраене на периода за изпълнение на заявката;

-

Специалист, отговорен за изпълнение на заявката, извършени ескалации и др.;

-

Уникален идентификатор на заявката.

MDP_DOCR 51: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечен отчет за изпълнените
дейности, свързани с осъществяване на гаранционната поддръжка и данни за постъпилите
през месеца заявки за обслужване, включително информация за текущия им статус.
Отчетът трябва да съдържа информация относно всички изпълнени дейности във връзка с
гаранционното обслужване и данни за постъпилите през месеца заявки за обслужване,
включително информация за текущия им статус.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработвани и предавани на Възложителя, и
които ще съпътстват осъществяването на гаранционната поддръжка;
b) Представи допълнителна информация относно документирането по време на периода за
гаранционна поддръжка, в случай че счита за необходимо.
MDP_DOCR 52: Изтичането на периода на гаранционна поддръжка на МДПР се
удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.
След изтичане на периода за гаранционна поддръжка на МДПР и подписване на съответния
приемо-предавателен протокол започва да тече период на сервизна поддръжка на МДПР.
9.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПЪТСТВАЩА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО
НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА И ЗАЯВКИТЕ ЗА ПРОМЯНА/РАЗВИТИЕ

MDP_DOCR 53: Осъществяването на сервизната
документиране на заявките и изпълнението им.

поддръжка

изисква

стриктно

MDP_DOCR 54: Минималният набор от реквизити на заявката за обслужване по време на
периода за сервизна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(съгласно условията за сервизно обслужване);

-

Краен срок за разрешаване на проблема;

-

Уникален идентификатор на заявката (генерира се от Service Desk системата).

MDP_DOCR 55: Минималният набор от реквизити на протокола за изпълнение на заявка за
обслужване по време на периода за сервизна поддръжка трябва да включва:
-

Потребител, подал заявката;
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-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката, категория проблем;

-

Въздействие на проблема;

-

Време за изпълнение, според приоритета на заявката и въздействието на проблема
(съгласно условията за сервизно обслужване);

-

Краен срок за изпълнение на проблема;

-

Точно време на изпълнение/затваряне на заявката/инцидента/проблема;

-

Точно време на потвърждение от страна на заявителя - „Булгартрансгаз” ЕАД, че
заявката е изпълнена;

-

Времетраене на периода за изпълнение на заявката;

-

Специалист, отговорен за изпълнение на заявката, извършени ескалации и др.;

-

Уникален идентификатор на заявката.

MDP_DOCR 56: Минимален набор от реквизити на заявка за осъществяване на промяна във
функционалностите (change request) на МДПР или интерфейсите му към свързаните
информационни системи:
-

Цел на промяната;

-

Описание на необходимостта от промяната. Очаквано въздействие/предимства;

-

Подробно описание на желаната промяна;

-

Приоритет/критичност на заявката за промяна;

-

Желан краен срок за осъществяване на промяната;

-

Специалист подал заявката за промяна;

-

Лице за контакт по отношение на промяната от страна на Възложителя;

-

Дата на подаване на заявката за осъществяване на промяна и др.;

-

Уникален идентификатор на заявката.

MDP_DOCR 57: Минимален набор от реквизити на отговора заявка за осъществяване на
заявена промяна (change request) на МДПР или интерфейсите му към свързаните
информационни системи:
-

Цена на промяната - в брой човеко-часа;

-

Необходими ресурси за осъществяването на промяната;

-

Време/срок за реализиране на промяната – в работни дни;

-

Модули и функционалности, които ще бъдат засегнати от промяната;

-

Лице за контакт по отношение на промяната от страна на Изпълнителя;

-

Уникален идентификатор на заявката;

-

Друга приложима информация.

MDP_DOCR 58: Месечни протоколи за отчет – приключването на всеки месечен
абонаментен период на сервизна поддръжка се удостоверява с подписване на двустранни
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протоколи за отчитане на дейностите, извършени в рамките на изтеклия абонаментен
период.
Протоколите трябва да съдържат информация за:
-

брой получени заявки за сервизно обслужване през изтеклия месец и техните
идентификатори;

-

брой изпълнени заявки през изтеклия месец и техните идентификатори;

-

брой получени и неизпълнени/недовършени заявки през изтеклия месец и техните
идентификатори;

-

брой изразходвани заявки от месечния абонамент и техните идентификатори;

-

брой изразходвани
идентификатори;

заявки,

прехвърлени

от

предходния

месец

и

техните

-

брой неизползвани
идентификатори.

заявки,

прехвърлени

за

следващия

месец

и

техните

Протоколите се изготвят от Изпълнителя.
MDP_DOCR 59: Изтичането на периода на сервизна поддръжка на МДПР се удостоверява с
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи документите, които ще бъдат разработвани и предавани на Възложителя, и
които ще съпътстват осъществяването на сервизната поддръжка;
b) Посочи документите, които ще бъдат разработвани и предавани на Възложителя, и
които ще съпътстват изпълнението на заявка за осъществяване на промяна (change
request) на МДПР;
c) Представи допълнителна информация относно документирането по време на периода за
сервизна поддръжка, в случай че счита за необходимо.
V.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

МЯСТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

MDP_KNTR 1: Обучението трябва да се проведе на място при Възложителя по
предварително предложени от Изпълнителя и утвърдени от двете страни график и
програма.
Обучението трябва да бъде проведено на български или английски език.
Допустимо е част от обучителните сесии да бъдат проведени чрез web-конференции, след
съгласуване с Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Предложи програма за обучение, съдържаща предварителна
предвидените курсове и съдържание на курсовете по теми;

информация

за

c) Предложи предварителен график за провеждане на обучението. Предварително
разпределение на курсовете на обучение спрямо етапите на изпълнение на проекта;
d) Посочи мястото на провеждане на отделните курсове;
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

42

СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ

Част B

e) Посочи езика на провеждане на курсовете;
f) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 2: Обучението трябва да бъде с практическа насоченост като комбинира
лекционен курс с практически упражнения.
Изпълнителят трябва да изготви и предостави учебни материали, съобразени с ролята на
потребителите и предварително разработената програма за обучение. Учебните материали
трябва да бъдат изпратени на Възложителя не по-късно от една седмица преди началото
на обучението в електронен формат. Учебните материали в електронен формат трябва да
бъдат предоставени на български и английски език.
Преди започване на всеки курс, на участниците в него трябва да бъдат предоставени
учебни материали и на хартиен носител. Броят екземпляри на хартиен носител трябва да
бъде съобразен с броя курсисти, предвидени за обучение в съответния курс – изисква се
комплект учебни материали за всеки курсист.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 3: Допустимо е провеждане на обучението на фази по график препоръчан от
Изпълнителя, въз основа на опита му и с цел постигане на най-добър ефект от обучението.
Изискава се всеки от предвидените курсове на обучение, за всяка от ролите потребители и
администратори на системата, подлежащи на обучение, да бъде проведен двукратно –
преди периода за тестово използване на МДПР и след периода за тестово използване и
окончателното пускане на системата в експолатация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Предложи предварително разпределение на курсовете на обучение спрямо етапите на
изпълнение на проекта;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 4: Изпълнителят не трябва да възпрепятства възможността „Булгартрансгаз”
ЕАД да извършва видео-записи на курсовете за обучение, като единствената цел и
предназначение на тези записи ще бъде използването им за последващо обучение на
служители на Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

РОЛИ И БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Изисква се обучение минимум на следните категории/роли потребители на МДПР:
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MDP_KNTR 5: Обучение за инсталиране, администриране, конфигуриране и поддръжка на
МДПР, както и обучение за администриране на приложението – изисква се обучение на
минимум 2 /двама/ служители на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Продължителността на обучението трябва да позволява ефективно провеждане на
лекционния курс и практически занятия, обхващайки всички изисквани теми за получаване
на необходимите компетенции от обучаваните. Срокът за обучението е по предложение на
участника, но не по-кратък от 2 работни дни.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Посочи броя специалисти, които ще бъдат обучени;
c) Предложи предварително разпределение на курсовете за администриране,
конфигуриране и поддръжка, както и за администриране на приложението спрямо
етапите на изпълнение на поръчката и внедряването на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_KNTR 6: Обучение на служители на „Булгартрансгаз” ЕАД за работа със/използване на
МДПР - подробно запознаване с работната среда (менюта, функционалности, сценарии на
използване, последователност от действия и т.н.), взаимодйствие с останалите модули на
софтуера за хидравлична симулация и свързаните модули и системи.
Курсът на обучение трябва да включва като минимум, без да се органичава до, следните
теми:
-

указания за използване на функционалностите на МДПР;

-

описания на потребителския интерфейс (менюта, бутони, функционалности и т.н.) на
МДПР;

-

указания за изпълнение на всеки от процесите, чрез използване на модула (например:
описание на всички последователни действия във връзка с процеса на стартиране на
симулация и пр.);

-

указания за значението и необходимите действия при възникване на грешки;

-

други;

Изисква се обучение на минимум 5 /пет/ служители на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Продължителността на обучението трябва да позволява ефективно провеждане на
лекционния курс и практически занятия, обхващайки всички изисквани теми за получаване
на необходимите компетенции от обучаваните. Срокът за обучението е по предложение на
участника, но не по-кратък от 3 работни дни.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Посочи броя специалисти, които ще бъдат обучени;
c) Посочи предвидените сесии за обучение, според функционалностите и потенциалната
аудитория;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай, че
счита за необходимо.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕСТВАНЕТО

1.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
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MDP_TST 1: В обхвата на поръчката се включват всички дейности по тестване във връзка с
установяване на евентуални дефекти и валидиране на правилното функциониране на
системата.
Във връзка с това се изисква разработване на методика за тестване и тестови планове,
описание на видовете тестове, които ще бъдат проведени и сценариите, спрямо които ще
се извърши:
-

Тестване на МДПР и компонентите му;

-

Тестване на интерфейсните модули, взаимодействието и обмена на информация между
МДПР и всяка от свързаните информационни системи;

-

Отстраняване на откритите по време на тестовете недостатъци и проблеми и
оптимизиране на функционирането и взаимодействието ѝ със свързаните
информационни системи. Преработените компоненти и/или документация са обект на
повторни изпитания и приемане.

Тестването трябва да включва като минимум следните видове тестове:
-

Функционално тестване (functional testing);

-

Тестове за производителност (performance testing);

-

Тестване на потребителския интерфейс (UI testing);

-

Тестване на удобството за работа със системата (usability testing);

-

Тестове за инсталация/деинсталация (installability testing);

-

Тестове за архивиране и възстановяване (backup and restore);

-

Проверка за съответствие и адекватност на предадената техническа документация за
използване и поддръжка на модула (ръководства за потребители; ръководство с
инструкции за инсталиране и конфигуриране; описание на грешки и съобщения за
грешки; ръководство за техническа поддръжка; ръководство с процедури за backup и
restore; документация на приложението) спрямо актуалното състояние на модула.

Изпълнителят е отговорен за провеждане на тестовете и осигуряване успешното опериране
на МДПР. Изпълнителят е длъжен да отстрани и коригира всички недостатъци, проблеми и
несъответствия, констатирани и проявени при провеждане на тестовете.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Предложи методика за тестване за проверка на съответствието на МДПР с изискванията
към него;
c) Предложи методика за тестване за проверка на коректното взаимодействие и обмен на
данни между МДПР и свързаните информационни системи;
d) Посочи предварителна информация за видовете тестове, които се предвижда да бъдат
проведени;
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e) Посочи предварителна информация за място на провеждане на всеки вид тестове – при
Изпълнителя или при Възложителя;
f) Посочи друга приложима информация относно начина на осъществяване на тестовете,
отстраняване на проявените дефекти и верифициране коректното функциониране на
модула;
g) Да опише начина на документиране на етапа на тестване, на резултатите от тестовете.
Да опише процеса на отстраняване на констатираните недостатъци, проблеми и
несъответствия;
h) Декларира, че ще отстрани и коригира всички недостатъци, проблеми и несъответствия,
констатирани и проявени при провеждане на тестовете;
i) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай, че
счита за необходимо.
MDP_TST 2: Тестовете, които се предвижда да бъдат проведени на място при Възложителя,
трябва да бъдат осъществени съгласно предварително предложени и утвърдени от
Възложителя график и план за тестване с тестови сценарии. Резултатите от отделните
тестове се отчитат чрез тестови протоколи.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише дейностите, които ще извърши на място при Възложителя във връзка с
провеждане на тестовете;
b) Посочи предварителен план и график за провеждане на тестовете на място при
Възложителя;
c) Посочи тестовете, които ще бъдат извършени на място при Възложителя;
d) Опише ролята и участието на специалисти на Възложителя при провеждане на
тестовете на място;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TST 3: След провеждане/приключване на тестовете на място при Възложителя (Site
Acceptance Tests), предвидени в плана за тестване и отстраняване на всички проявени
дефекти, несъответствия и/или недостатъци, се подписва двустранен протокол, след което
започва да тече период за тестово използване от 3 /три/ месеца на МДПР.
2.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „МДПР“ ЗА ТЕСТОВ ПЕРИОД

MDP_TST 4: В обхвата на поръчката се включва тестово използване и първоначално
съпровождане за потребителите за използване и поддържане на МДПР за период от 3 /три/
месеца. За краткост този период ще бъде наричан тестов период или период на тестово
използване.
Целта на използването на МДПР за тестов период от време е:
-

да бъдат открити проблеми/дефекти/несъответствия на системата спрямо договорените
изисквания, които не са се проявили по време на провеждане на планираните тестове;

-

първоначално съпровождане на потребителите от страна на „Булгартрансгаз“ и клиенти
на „Булгартрансгаз“ за използване на системата;
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първоначално съпровождане на специалистите на „Булгартрансгаз“ за поддържане на
системата, от гледна точка на администриране на приложението и техническото ѝ
обслужване.

Периодът започва да тече след първоначалното настройване на системата и приключване
на тестовете по разработените планове и сценарии – на място при Възложителя - след
подписване на протокола, съгласно изискване MDP_TST 3.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Декларира, че приема изискването за използване от Възложителя на системата за
работа на МДПР за тестов период от 3 месеца;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TST 5: По време на периода за тестване и първоначално съпровождане Изпълнителят
е длъжен да:
-

отстрани и коригира всички проявени недостатъци, проблеми и констатирани дефекти;

-

осъществява настройки и конфигурации на модула във връзка с коректното му
функциониране;

-

осъществява помощ и консултации на потребителите на модула във връзка с
използването му;

-

осъществява помощ и консултации на представителите за Възложителя, които ще
осъществяват поддръжката на модула;

-

актуализира документацията (ако е приложимо).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализиране на изискването;
b) Декларира, че ще отстрани и коригира всички недостатъци,
несъответствия, констатирани и проявени по време на тестовия период;

проблеми

и

c) Опише дейностите, които ще осъществява и предлага да попадат в обхвата на периода
за тестово използване и първоначално съпровождане на потребителите за използване и
поддържане на модула;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_TST 6: Периодът за тестово използване и първоначално съпровождане за
потребителите за използване и поддържане на МДПР приключва с подписване на
двустранен протокол, удостоверяващ отстраняването на констатираните дефекти,
коректното функциониране, наличието на изискуемите функционалности на МДПР и
безпроблемно взаимодействие и обмен на данни със свързаните информационни системи.
3.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ И ОКОНЧАТЕЛНО ПУСКАНЕ НА
СИСТЕМАТА В ЕКПЛОАТАЦИЯ

MDP_TST 7: Критериите за приемане на резултатите от тестовете и тестовия период на
използване на МДПР, и окончателно му пускане в експлоатация са:
-

МДПР удовлетворява изцяло заложените изисквания (от документацията за провеждане
на процедурата, спецификацията на изискванията и договора);
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-

МДПР не произвежда неправилни резултати и не изпада в състояние на непроизвеждане на резултат при коректни входни данни;

-

МДПР не нарушава целостта си и целостта на съхраняваната информация в следствие
на некоректни входни данни, програмни или други грешки;

-

МДПР не изпада в неопределени състояния („блокиране”, „зависване”) в следствие на
некоректни входни данни, програмни и други грешки или продължителна експлоатация;

-

Няма синтактични и логически грешки;

-

Няма грешки, зависещи от настъпването и взаимодействието на асинхронно
възникващи събития, както и от забавянето отговора/реакцията на свързаните
информационни системи/програмни продукти;

-

МДПР използва ефективно техническите ресурси и произвеждат резултат в очакваното
време за отговор;

-

Преминал е периодът на тестово използване от 3 /три/ месеца и са отстранени всички
проявени дефекти и констатирани несъответствия;

-

Предадени са носители с инсталационен вариант на всички доставени и инсталирани
програмни продукти, информационни системи, системи за управление на бази данни и
т.н., включително инсталационен вариант на МДПР, с отразени всички промени и
доработки до датата на приемане;

-

Предадени са носители със софтуер за инсталиране/ възстановяване на операционна
система, където това е приложимо;

-

Предадена е цялата изисквана документацията – без грешки и неточности, актуална и
адекватно отразяваща състоянието на модула, включително - сорс код на интерфейсите
и описанието му;

-

Изпълнени са всички договорени дейности и услуги;

-

Предадени са всички договорени продукти и документи.

При удовлетворяване на тези критерии се подписва протокола по точка - MDP_DOCR 47.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с критериите за приемане на тестовете и окончателното
пускане в експлоатация наМДПР;
b) Добави допълнителни критерии, в случай че счита за целесъобразно;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
VII.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

1.

ПЕРИОД И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

MDP_WAR 1: Периодът за гаранционна поддръжка на МДПР, трябва да бъде 36 /тридесет и
шест/ месеца.
Периодът за гаранционна поддръжка на доставените програмни продукти (софтуер,
произведен от други производители) трябва да бъде минимум 36 /тридесет и шест/ месеца.
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Периодът на гаранционна поддръжка на МДПР, започва да тече след изтичане на периода
от 3 /три/ месеца за тестово използване на системата, удостоверено с подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно изискване MDP_DOCR 47 и MDP_TST
6.
Периодът на гаранционна поддръжка на доставените програмни продукти (софтуер,
произведен от други производители), започва да тече считано от началото на периода от 3
/три/ месеца за тестово използване на системата, удостоверено с подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно, изискване MDP_DOCR 30 и
MDP_TST 3.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продължителност на периода за гаранционна поддръжка на МДПР както и за
доставените програмни продукти;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_WAR 2: Гаранцията трябва да покрива всички организационни, логистични, пътни и
транспортни разходи, извършени от Изпълнителя и/или негов подизпълнител, във връзка с
изпълнение на дейности, свързани с осъществяването на гаранционната поддръжка.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_WAR 3: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечен отчет за изпълнените
дейности, свързани с осъществяване на гаранционната поддръжка. Отчетът трябва да
съдържа информация относно всички изпълнени дейности във връзка с гаранционното
обслужване и данни за постъпилите през месеца заявки за обслужване, включително
информация за текущия им статус.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
MDP_WAR 4: Изтичането на периода за гаранционна поддръжка и отстраняването на
всички случаи на проблем или несъответствие/я, регистрирани по време на периода за
гаранционна поддръжка на MDP и доставените програмни продукти, се удостоверява с
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че е съгласен с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА
ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА НА “МДПР“

ПОПАДАТ

В

ОБХВАТА
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В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че посочените дейности в изисквания MDP_WAR 5 до MDP_WAR 19 ще
попадат в обхвата на гаранционната поддръжка;
b) В случай че предвижда такива - да посочи допълнителните дейности, които предлага да
попадат в обхвата на гаранционната поддръжка и които предлага да осъществява през
периода на гаранционна поддръжка;
c) Да изброи всички дейности, които предлага да попадат в обхвата на гаранционната
поддръжка на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията, в
случай че счита за необходимо.
Гаранционната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява в периода понеделникпетък, 8:30 – 17:00, местно време в България и да покрива:
MDP_WAR 5: Извършване на диагностика на всяка заявка за гаранционно
обслужване/всеки регистриран проблем и отстраняване за своя сметка на всички
възникнали дефекти;
MDP_WAR 6: Отстраняване за своя сметка на всички констатирани през периода за
гаранционна поддръжка недостатъци и несъответствия спрямо договорените изисквания и
възможности на МДПР, отнасящи се до:
-

Непълноти в разработения софтуер по отношение на функционалностите на продукта;

-

Несъответствие с договорените функционални изисквания;

-

Грешки и проблеми, свързани с функциониране на системата;

-

Грешки и проблеми при взаимодействието и обмена на данни със свързаните
информационни системи;

-

Грешки и проблеми при обработване на данните;

-

Други проблеми, грешки и несъответствия.

MDP_WAR 7: Наблюдение на работоспособността на модула, както и предприемане на
необходимите коригиращи действия при открити проблеми и нередности;
MDP_WAR 8: Извършване на корекции, преинсталации и повторни тестове на засегнатите
от дефект компоненти;
MDP_WAR 9: Отстраняване на проблем и възстановяване работоспособността на системата
в случай на хардуерен проблем;
MDP_WAR 10: Отстраняване на проблем и възстановяване работоспособността на
системата в случай на проблем с базата данни;
MDP_WAR 11: Техническа помощ и консултации за поддръжка и администриране на
модула, в случай на необходимост;
MDP_WAR 12: Отстраняване на проблеми, свързани с интерфейсите и обмена на данни
между МДПР и свързаните информационни системи;
MDP_WAR 13: Помощ и потребителски консултации за работа и използване на модула.
Оказване съдействие на специалистите на „Булгартрансгаз“ при използване на системата
за разрешаване на възникнали проблеми и въпроси при изпълнение на процесите обект на
системата с максимален срок за разрешаване на проблем 2 часа от постъпване на
заявката;
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MDP_WAR 14: Предоставяне и имплементиране на актуализации на MDP, свързани с
отстраняване на констатиран проблем;
MDP_WAR 15: Актуализация и предаване на Възложителя на актуализирана документация
на МДПР и интерфейсите за връзка със свързаните информационни системи (включително
сорс код на интерфейсите и описанията му), в случай на настъпили промени в резултат от
дейности и корективни действия, извършени по време на гаранционната поддръжка.
3.

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

MDP_WAR 16: Гаранционната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява от център за
разработване, развитие, и/или гаранционно и сервизно обслужване, разположен в Европа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи сервизния/те център/центрове, който/които ще осъществяват гаранционната
поддръжка;
b) Опише ресурсите на посочения/ите център/центрове – колко хора, с каква
квалификация се предвижда да бъдат ангажирани с осъществяване на гаранционната
поддръжка на МДПР;
c) Посочи методите и нива за ескалации;
d) Извърши класификация на проблемите, които ще бъдат обслужвани по време на
периода за гаранционна поддръжка;
e) Опише процедурата/ите за изпълнение на заявките за гаранционно обслужване;
f) Опише документацията, която ще съпътства изпълнението на заявките за гаранционно
обслужване и периода на гаранционно обслужване;
g) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_WAR 17: Управлението на заявките за гаранционна поддръжка (регистриране,
проследяване на статус, затваряне и т.н.) на МДПР трябва да се осъществява чрез Service
Desk система, осигурена от Изпълнителя. Необходимо е Изпълнителят да осигури достъп на
специалисти на Възложителя, използващи МДПР, до Service Desk системата за управление
на заявките за гаранционно обслужване.
Сигнали за проблеми, заявки за отстраняването им и заявки за техническа помощ трябва
да могат да се подават по телефона (чрез hotline), чрез e-mail и чрез регистриране в
Service Desk системата. Всички заявки за обслужване трябва да бъдат регистрирани в
Service Desk системата възможно най-бързо след подаването/приемането им.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише начините за подаване и регистриране на заявки за гаранционно обслужване;
b) Опише методите/средствата за управление на заявките за гаранционно обслужване;
c) Потвърди, че ще осигури достъп на специалисти на Възложителя до Service Desk
система за управление на заявките за гаранционно обслужване;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_WAR 18: Гаранционната поддръжка МДПР трябва да се осъществява чрез:
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МDP_WAR 18.1: Отдалечен достъп - мониторинг, диагностика и поддръжка чрез интерфейс,
гарантиращ високо ниво на сигурност;
MDP_WAR 18.2: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез телефон, с работен
език английски и/или български;
MDP_WAR 18.3: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез електронна поща, с
работен език английски и/или български;
MDP_WAR 18.4: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на
Изпълнителя в случай на проблем, попадащ в обхвата на гаранционната поддръжка, за
чието отстраняване дистанционната намеса е неефективна и компетенциите на
поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД са недостатъчни.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че ще осъществява гаранционната поддръжка чрез посочените в изисквания
CDP_WAR 181 до CDP_18 22.4 методи;
b) Посочи други начини и методи, които ще използва за осъществяване на гаранционната
поддръжка на МДПР, в случай че предвижда такива;
c) Посочи технически изисквания (параметри, протоколи) за реализиране на отдалечен
достъп;
d) Да посочи категориите проблеми, които ще бъдат обслужвани чрез всеки от методите
за осъществяване на гаранционното обслужване;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПО ВРЕМЕ НА
ПЕРИОДА ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

MDP_WAR 19: Гаранционната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява съгласно
следните изисквания за контролни срокове:
Изисквания към сроковете за осъществяване на гаранционна поддръжка на МДПР в режим
(8:30 – 17:00, местно време в България, понеделник – петък):

Категория проблем

Срок
за
Срок
за
решаване
Срок за
workaround
на
реакция
решение
проблема

Urgent - Критични проблеми, водещи до 30
прекъсване работата/ неработоспособност минути
на модула

2 часа

12 часа

Medium priority - проблеми, с негативно 30
въздействие върху работоспособността, минути
производителността
и/или
функционалностите
на
модула,
затрудняващи работата му, но не водещи

4 часа

24 часа
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до спиране на функционирането му
Отговор на заявки за методическа помощ, 30
техническа помощ,
консултации за минути
използване и поддръжка на модула;
Помощ и потребителски консултации за
работа и използване на модула. Оказване
съдействие
на
специалистите
на
„Булгартрансгаз“ при използване на
модула за разрешаване на възникнали
проблеми и въпроси при изпълнение на
процесите обект на модула

2 часа

4 часа

Категорията и приоритетът на заявките за гаранционно обслужване ще се определят от
Възложителя в зависимост от въздействието на конкретния проблем върху процесите
изпълнявани от модула.
Начинът и редът на обслужване на заявките/отстраняване на проблемите трябва да се
осъществява в зависимост от категорията/приоритета им.

В конкретното изискване под „срок за реакция” трябва да се разбира - времето от
съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
констатиране на проблема от страна на Изпълнителя и определяне на необходимото време
за разрешаване;
В конкретното изискване под „срок за workaround решение” трябва да се разбира - времето
от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
прилагане на временно решение от страна на Изпълнителя, което позволява изпълнение
на засегнатите процеси/функциониране на модула;
В конкретното изискване под „срок за решаване на проблема” трябва да се разбира –
времето от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента
на неговото отстраняване/разрешаване.
В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Предложи класификация на проблемите според приоритета им и методика на класиране
на отделните проблеми в съответстваща значимостта и въздействието му категория;
c) Посочи срокове за реакции и разрешаване на всяка от категориите/приоритетни групи
проблеми в работно време;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
5.

ИЗИСКВАНИЯ
ОБОРУДВАНЕ

КЪМ

ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА НА ДОСТАВЕНОТО

MDP_WAR 20: Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване трябва да бъде
обезпечена чрез worldwide гаранция от производителя ѝ, удостоверена с партиден номер
на гаранцията от производителя на оборудването.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

53

СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ

Част B

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи партиден номер на гаранцията от производителя за всеки компонент от
доставеното оборудване;
b) Опише параметрите на предлаганата гаранционна поддръжка и дейностите, които
попадат в обхвата ѝ;
c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 21: Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване трябва да се
осигурява от производителя или негов оторизиран, сертифициран за поддръжка на
съответната продуктова категория, сервизен партньор за територията на Република
България.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише начините за подаване и регистриране на заявки за гаранционно обслужване на
техниката;
b) Опише методът/средствата за управление на заявките за гаранционно обслужване на
техниката;
c) Опише процедурата/ите за изпълнение на заявки за гаранционно обслужване на
техниката;
d) Опише документацията, която съпътства изпълнението на заявките за гаранционно
обслужване на техниката;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване трябва да отговаря на следните
изисквания:
MDP_WAR 22: Гаранционен срок на доставеното оборудване:
Минимум 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на доставка в ЦУ на
„Булгартрансгаз” ЕАД, удостоверено с подписване на приемо – предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи период на гаранционна поддръжка на техническото оборудване, което ще бъде
доставено;
b)

Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.

MDP_WAR 23: Метод и място на осъществяване на гаранционната поддръжка:
Гаранционната поддръжка трябва да се осъществява на място при Възложителя и да
включва всички разходи за труд, транспорт и резервни части.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че гаранционната поддръжка на техниката ще бъде на място при
Възложителя, с включени разходи за труд, транспорт и резервни части;
b) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 24: Ниво на обслужване: 9х5 - от понеделник до петък (с изключение на
официални и национални празници), през работно време от 8:00 - до 17:00 EET.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи параметрите на нивото на гаранционно обслужване;
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b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за ниво на обслужване;
c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 25: Срок за реакция:
Срок за пристигане на сервизен специалист на място при Възложителя - най-късно до 4
часа след подаване на заявката.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за реакция - срок за пристигане на сервизен специалист на място при
Възложителя;
b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за срок на реакция;
c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 26: Срок за отстраняване на проблем – време за ремонт:
Под срок за отстраняване на проблем – време за ремонт - трябва да се разбира периода
между подаване на заявката за отстраняване на проблем до момента на възстановяване на
повредената машина – в добро работно състояние, в съответствие със спецификациите ѝ
(му).
Изискваният срок за отстраняване на проблема – време за ремонт на доставената техника
е максимум 2 работни дни, считано от момента на подаване на заявката за отстраняване на
проблема.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за отстраняване на проблем – време за ремонт;
b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за срок за отстраняване на проблем – време за ремонт;
c) Посочи, действията, които ще предприеме, в случай че отстраняването на проблема
изисква по-продължителен от 6 часа ремонт;
d) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
MDP_WAR 27: Резервни части:
Резервните части и оборудването за замяна на дефектирал компонент/устройство трябва
да са нови или с гаранция за функциониращи като нови.
Дефектиралите и заменени в следствие на ремонт носители на информация (HDD, SSD,
flash memories и други) трябва да остават при Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди съгласието си с условията на изискването;
b) Посочи типа/параметрите (описание, партиден номер или други приложими детайли) на
предлаганата гаранция на оборудването, която обезпечава изпълнение на изискването
за гаранция за функциониращи като нови на резервните части и запазване при
Възложителя на подменените носители на информация;
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c) Посочи допълнителна информация, в случай че счита за необходимо.
VIII.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА

1.

ПЕРИОД НА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

MDP_MNT 1: Период на сервизна поддръжка:
Периодът на сервизна поддръжка на MDP трябва да бъде с продължителност 15
/петнадесет/ месеца.
Сервизната поддръжка трябва да стартира в деня, следващ датата на подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно изискване МDP_WAR 4,
удостоверяващ изтичането на периода за гаранционна поддръжка на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди продължителността на периода за сервизна поддръжка на МДПР;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА СЕРВИЗНАТА
ПОДДРЪЖКА НА „МДПР“

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че посочените дейности в изисквания МDP_MNT 2 до МDP_MNT 20 ще
попадат в обхвата на сервизната поддръжка;
b) В случай че предвижда такива - да посочи допълнителните дейности, които предлага да
попадат в обхвата на сервизната поддръжка и които ще осъществява през периода на
сервизна поддръжка;
c) Да изброи всички дейности, които предлага да попадат в обхвата на сервизната
поддръжка на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията, в
случай че счита за необходимо.
Сервизната поддръжка трябва да се осъществява в рамките на работното време от
понеделник до петък 8.30-17.00 часа и да обхваща минимум следните дейности:
MDP_MNT 2: Извършване на диагностика на всяка заявка за сервизно обслужване/ на всеки
регистриран проблем;
MDP_MNT 3: Всички дейности, попадащи в обхвата на гаранционната поддръжка на МДПР
попадат в обхвата на сервизната му поддръжка;
MDP_MNT 4: Оказване на техническа помощ при възстановяване на нормалната
работоспособност на МДПР след възникнал проблем;
МDP_MNT 5: Възстановяване на нормалната работоспособност МДПР след възникнал
проблем, в случай на необходимост;
МDP_MNT 6: Оказване на техническа помощ при администриране и поддръжката на МДПР,
в случай на необходимост;
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МDP_MNT 7: Оказване на техническа помощ при промяна на настройките и/или
конфигуриране на параметри в МДПР, в случай на необходимост;
MDP_MNT 8: Оказване на техническа помощ при възникване на проблем с обработване на
данните;
MDP_MNT 9: Отстраняване на проблем, свързан с обработване на данните, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 10: Оказване на техническа помощ при проблеми, свързани с интерфейсите и
обмена на данни между МДПР и свързаните информационни системи;
МDP_MNT 11: Отстраняване на проблем, свързан с обмена на данни между МДПР и
свързаните информационни системи, в случай на необходимост;
MDP_MNT 12: Оказване на техническа помощ при отстраняване на проблеми и
възстановяване работоспособността на системата за използване МДПР в случай на
хардуерен проблем и/или проблем свързан с функционирането на базата данни;
MDP_MNT 13: Отстраняване на проблеми и възстановяване МДПР в случай на хардуерен
проблем и/или проблем свързан с функционирането на базата данни, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 14: Оказване на техническа помощ при инсталиране/имплементиране на
актуализации на продукта;
MDP_MNT 15: Инсталиране/имплементиране на актуализации на продукта, в случай на
необходимост;
MDP_MNT
16:
Внедряване
и/или
оказване
на
техническа
осъществяване/имплементиране на промяна във функционалност наМДПР;

помощ

при

MDP_MNT 17: Оказване на техническа помощ при администриране на базата данни;
MDP_MNT 18: Оказване на техническа помощ при обработка на данните, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 19: Оказване на техническа помощ при upgrade или смяна на хардуера, или
промяна/развитие на физическата инфраструктура на модула, в случай на необходимост.
MDP_MNT 20: Инсталиране и конфигуриране, и/или оказване на техническа помощ при
инсталиране и конфигуриране на МДПР при подмяна на хардуера, в случай на
необходимост;
MDP_MNT 21: Предоставяне и имплементиране на актуализации на МДПР и интерфейсите
за връзка със свързаните информационни системи, свързани с отстраняване на
функционални и технически проблеми - дефекти/грешки при работа на системата,
проблеми при обмена на данни със свързаните информационни системи, подобряване
взаимодействието на МДПР със свързаните информационни системи и др.;
MDP_MNT 22: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на Изпълнителя
най-малко веднъж годишно, с цел техническа профилактика, обсъждане на възникнали
проблеми и въпроси, свързани с: използването наМДПР; насоки и препоръки за развитие
на инфраструктурата върху, която софтуерът оперира; планове за свързване на МДПРс
други информационни системи; възможности за развитие и внедряване на нови
функционалности; належащи или планирани промени и др.;
MDP_MNT 23: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на Изпълнителя
в случаи, при които дистанционната намеса е неефективна и компетенциите на
поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД са недостатъчни, като
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например: за инсталиране на актуализации, изискващи компетенции извън познанията на
поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД; и при сериозни
проблеми/сривове, в следствие на които възстановяване работоспособността на модула е
извън възможностите и компетенциите на поддържащия персонал от страна на
„Булгартрансгаз” ЕАД;
MDP_MNT 24: Актуализация и предаване на Възложителя на актуализирана документация
на МДПР и интерфейсите за връзка на МДПР със свързаните информационни системи (вкл.
сорс код на интерфейсите и описанието му), в случай на настъпили промени в резултат от
дейности и корективни действия, извършени по време на сервизната поддръжка;
MDP_MNT 25: Изготвяне на насоки и препоръки за промени/развитие/upgrade на
техническата
инфраструктура,
с
цел
оптимизиране/подобряване
работата
и
производителността на модула. Препоръките трябва да се предоставят на Възложителя
един път годишно (не по-късно от 10 Септември).
3.

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА

MDP_MNT 26: Сервизната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява от център за
разработване, развитие, и/или гаранционно и сервизно обслужване, разположен в Европа.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи сервизния/те център/центрове, който/които ще осъществяват сервизната
поддръжка;
b) Опише ресурсите на посочения/ите център/центрове – колко хора, с каква
квалификация се предвижда да бъдат ангажирани с осъществяване на сервизната
поддръжка на МДПР;
c) Посочи методите и нива за ескалации;
d) Извърши класификация на проблемите, които ще бъдат обслужвани по време на
периода за сервизна поддръжка;
e) Опише процедурите за изпълнение на заявките за сервизно обслужване;
f) Опише документацията, която съпътства изпълнението на заявките за сервизно
обслужване и периода на сервизно обслужване;
g) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 27: Управлението на заявките (регистриране, проследяване на статус, затваряне
и т.н.) за сервизна поддръжка на МДПР трябва да се осъществява чрез Service Desk
система, осигурена от Изпълнителя.
Необходимо е Изпълнителят да осигури достъп на специалисти на Възложителя,
използващи МДПР, до Service Desk системата за управление на заявките за сервизна
поддръжка.
Сигнали за проблеми, заявки за отстраняването им и заявки за техническа помощ трябва
да могат да се подават по телефона (чрез hotline), чрез e-mail и чрез регистриране в
Service Desk системата. Всички заявки за обслужване трябва бъдат регистрирани в Service
Desk системата възможно най-бързо след подаването/приемането им.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише начините за подаване и регистриране на заявки за сервизно обслужване;
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b) Опише методът/средствата за управление на заявките за сервизно обслужване;
c) Потвърди, че ще осигури достъп на специалисти на Възложителя до Service Desk
система за управление на заявките за сервизна поддръжка;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 28: Сервизната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява чрез:
МDP_MNT 28.1: Отдалечен достъп - мониторинг, диагностика и поддръжка чрез интерфейс,
гарантиращ високо ниво на сигурност;
МDP_MNT 28.2: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез телефон, с работен
език английски и/или български;
МDP_MNT 28.3: Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез електронна поща, с
работен език английски и/или български;
МDP_MNT 28.4: Посещения на място в офиса на Възложителя от специалисти на
Изпълнителя в случаи, попадащи в обхвата на сервизната поддръжка на модула, при които
дистанционната намеса е неефективна и компетенциите на поддържащия персонал от
страна на „Булгартрансгаз” ЕАД са недостатъчни, като например: за инсталиране на
актуализации, изискващи компетенции извън познанията на поддържащия персонал от
страна на „Булгартрансгаз” ЕАД; и при сериозни проблеми/сривове, в следствие на които
възстановяване работоспособността на системата е извън възможностите и компетенциите
на поддържащия персонал от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че ще осъществява сервизната поддръжка чрез посочените в изисквания
CDP_MNT 28.1 до CDP_MNT 28.4 методи;
b) Посочи други начини и методи, които ще използва за осъществяване на сервизна
поддръжка на МДПР, в случай че предвижда такива;
c) Посочи технически изисквания (параметри, протоколи) за реализиране на отдалечен
достъп;
d) Да посочи категориите проблеми, които ще обслужва чрез всеки от методите за
осъществяване на сервизна поддръжка;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПО ВРЕМЕ НА
ПЕРИОДА ЗА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

МDP_MNT 29: Сервизната поддръжка на МДПР трябва да се осъществява съгласно следните
изисквания за контролни срокове:
Изисквания към сроковете за осъществяване на сервизно обслужване на МДПР, в режим
(8:30 – 17:00, местно време, в България, понеделник – петък)
Категория проблем

Срок
за
Срок
за
решаване
Срок за
workaround
на
реакция
решение
проблема
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Urgent - Критични проблеми, водещи до 30
прекъсване работата/ неработоспособност на минути
модула

2 часа

12 часа

Medium priority - проблеми, с негативно 30
въздействие
върху
работоспособността, минути
производителността и/или функционалностите
на модула, затрудняващи функционирането на
модула, но не водещи до спиране на работата му

4 часа

24 часа

Отговор на заявки за методическа помощ, 30
техническа помощ, консултации за използване и минути
поддръжка на модула;

2 часа

4 часа

Помощ и потребителски консултации за работа и
използване на модула. Оказване съдействие на
специалистите
на
„Булгартрансгаз“
при
използване на модула за разрешаване на
възникнали проблеми и въпроси при изпълнение
на процесите обект на модула
Категорията и приоритетът на заявките за сервизно обслужване ще се определят от
Възложителя в зависимост от въздействието на конкретния проблем върху процесите
изпълнявани от модула .
Начинът и редът на обслужване на заявките/отстраняване на проблемите трябва да се
осъществява в зависимост от категорията/приоритета им.

В конкретното изискване под „срок за реакция” трябва да се разбира - времето от
съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
констатиране на проблема от страна на Изпълнителя и определяне на необходимото време
за разрешаване;
В конкретното изискване под „срок за workaround решение” трябва да се разбира - времето
от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента на
прилагане на временно решение от страна на Изпълнителя, което позволява изпълнение
на засегнатите процеси/функциониране на модула;
В конкретното изискване под „срок за решаване на проблема” трябва да се разбира –
времето от съобщаване/регистриране на проблема от страна на Възложителя до момента
на неговото отстраняване/разрешаване.
В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за изпълнение на изискването;
b) Посочи класификация на проблемите според приоритета им и методика на класиране на
отделните проблеми в съответстваща значимостта и въздействието му категория;
c) Посочи срокове за реакции и разрешаване на всяка от категориите/приоритетни групи
проблеми в работно време;
d) Посочи срокове за реакции и разрешаване на всяка от категориите/приоритетни групи
проблеми в извънработно време;
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e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
5.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

МDP_MNT 30: Сервизната поддръжка ще се осъществява на абонаментен принцип.
Срокът на сервизна поддръжка ще бъде разделен на 15 /петнадесет/ месечни абонаментни
периода.
Стойността на абонамента за сервизна поддръжка, трябва да покрива всички
организационни, логистични, пътни и транспортни разходи, извършени от Изпълнителя
и/или негов подизпълнител, във връзка с осъществяването ѝ.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява сервизната поддръжка, съгласно условието на
изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 31: Абонаментът за всеки месечен период сервизна поддръжка трябва да
включва минимум 20 заявки за обслужване на месец, подадени от страна на Възложителя.
Броят заявки за обслужване на месец, подадени от страна на Възложителя, включени в
месечния абонамент трябва да бъде кратен на 20. С цел да бъде възможно съпоставяне и
оценяване на предложенията, за целите на методиката за оценка, предложение за
„неограничен брой заявки” ще бъде бъде считано за еквивалентно на 1 000 000 заявки
месечно.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи броя заявки за сервизно обслужване на месец, които ще бъдат включени в
месечния абонамент за сервизна поддръжка. Броят включени заявки в месечния
абонамент трябва да бъде кратен на 20.
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 32: В случай, че лимитът заявки за сервизно обслужване подадени от
Възложителя, включен в месечния абонамент, не бъде изразходван в рамките на даден
месец (М), неизползваният брой заявки се прехвърля и добавя към броя заявки за
следващия месечен абонамент (М+1). Прехвърлените неизползвани заявки могат да бъдат
използвани само в рамките на следващия абонаментен месечен период (М+1). През
следващия абонаментен месечен период (М+1) първо се използват и отчитат
прехвърлените заявки от предходния месечен период (М).
Прехвърлените брой заявки в следващ абонаментен месечен период (М+1) не се заплащат
повторно от Възложителя.
В случай на предложение за „неограничен брой заявки” за сервизно обслужване подадени
от Възложителя, включен в месечния абонамент, условията за прехвърляне няма да бъдат
прилагани.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява сервизната поддръжка, съгласно условията на
изискването;
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_MNT 33: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечни протоколи за отчет,
описващи дейностите изпълнени през изтеклия месечен абонаментен период (за месец М),
свързани с осъществяване на сервизната поддръжка.
Протоколите трябва да съдържат информация за:
-

брой получени заявки през изтеклия месец (М) и техните идентификатори;

-

брой изпълнени заявки през изтеклия месец (М) и техните идентификатори;

-

брой получени и неизпълнени/недовършени заявки през изтеклия месец (М) и техните
идентификатори;

-

брой изразходвани
идентификатори;

-

брой изразходвани заявки, прехвърлени от предходния месец (М-1) и техните
идентификатори;

-

брой неизползвани заявки, прехвърлени за следващия месец (М+1) и техните
идентификатори.

заявки

от

месечния

абонамент

(за

месец

М)

и

техните

Месечните протоколи за отчет трябва да отразяват броя и статуса на заявките.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
РАЗВИТИЕ НА „МДПР“

IX.
1.

РАЗВИТИЕ НА „МДПР“– ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Под „развитие” на МДПР трябва да се разбира - извършване на промени в МДПР по заявка
от Възложителя, които не са включени в плана за развитие на продукта от производителя
му и не са били част от първоначалните функционални изисквания към системата.
Под „промяна” трябва да се разбира - разработване и внедряване на нова функционалност;
добавяне,
редактиране/модифициране
и/или
деактивиране
на
съществуваща
функционалност; разработване на нов интерфейс за връзка с друга информационна
система и/или модифициране на съществуващите интерфейси към свързаните
информационни системи.
Наличието на правила за развитие на МДПР не задължават Възложителя да отправя заявки
за промяна, в случай че не възникне необходимост от такава.
В случай че възникне необходимост от промяна на МДПР и/или интерфейсите му към
свързаните информационни системи, заявките за промяна и изпълнението им ще бъдат
организирани по правилата, разписани в настоящия раздел.
Потенциални причини и области за функционални промени:
-

Необходимост от модификация на съществуваща функционалност;

-

Необходимост от нова функционалност;
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-

Необходимост от свързване на МДПР с нови информационни системи, освен ако такива
промени не се считат като промени, попадащи в обхвата на плана за развитие на
МДПР;

-

Промени в свързаните информационни системи, изискващи промяна във
функционалност, технически характеристики на МДПР или програмния интерфейс
(начина на обмен) между МДПР и съответната свързана информационна система, освен
ако такива промени не се считат като промени, попадащи в обхвата на плана за
развитие на МДПР;

-

Необходимост от генериране и обмен на нови параметри със свързаните
информационни системи, освен ако такива промени не се считат като промени,
попадащи в обхвата на плана за развитие на системата;

-

Необходимост от промяна в начина на обмен между МДПР и някоя от свързаните
информационни системи – необходимост от промяна на програмен/и интерфейс/и,
освен ако такива промени не се считат като промени, попадащи в обхвата на плана за
развитие на системата;

-

Съществени промени в бизнес процес/и при Възложителя и други.

МDP_DEV 1: Развитието на МДПР трябва да включва всички дейности свързани с
разработване, тестване, внедряване и документиране на промени, актуализации на
документи и т.н. Услугите, свързани с развитието на МДПР трябва да включват и обучение
на представители на Възложителя, в случай че мащабът на промяната го изисква.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява развитието на МДПР, съгласно условията на
изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 2: Обект на развитие може да бъде, както МДПР, така и всички заедно, или кой
да е от интерфейсите ѝ към свързаните информационните системи.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема и ще осъществява развитие, както на МДПР, така и на
интерфейсите ѝ към свързаните информационни системи;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
2.

РАЗВИТИЕ НА „МДПР“– ПРОЦЕДУРА

МDP_DEV 3: Изпълнението на дейностите, свързани с реализиране на заявена промяна,
трябва да обхваща минимум следните стъпки:
1. Заявка от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД с описание на желаната промяна;
2. Изготвяне на спецификация на заявената промяна от страна на Изпълнителя.
Спецификацията трябва да бъде съпроводена от разчет на необходимите ресурси за
всички дейности, свързани с разработването и имплементирането на промяната,
измерени в брой човеко-часове (остойностяване на промяната в брой човеко-часове),
както и предлаган срок за изпълнение на промяната в работни дни;
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3. Утвърждаване/редактиране/отхвърляне на предложената спецификация от страна на
Възложителя;
4. Утвърждаване/отхвърляне от страна на Възложителя на предложеното време за
разработване и внедряване на промяната, и стойността ѝ, изразена в брой човекочасове;
5. Разработване, тестване, внедряване и документиране на промяната – действията се
осъществяват от страна на Изпълнителя;
6. Действия, свързани с приемане на промяната от страна на Възложителя;
7. Обучение на представители на Възложителя, във връзка с имплементираната промяна,
в случай на необходимост.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Предложи процедура за заявяване и изпълнение на заявка за промяна на МДПР;
c) Приложи описание на дейностите, които Участникът предлага да бъдат изпълнявани
при осъществяване на заявка за промяна на МДПР;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 4: Във връзка с внедряването на всяка конкретна промяна Изпълнителят трябва
да представя Имплементационен план, който да включва задължително процедура за
възстановяване на първоначално положение (roll-back процедура), в случай на
проблем/срив на системата в следствие от внедряване на промяната.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че внедряването на промените ще бъде съпътствано от Имплементационнен
план, включващ процедура за възстановяване на първоначално положение (roll-back
процедура);
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 5: Документирането на промяната трябва да включва описание/спецификация на
конкретната промяна, както и актуализация на техническата документация на МДПР,
отразяваща извършените изменения.
Документацията/описанието на конкретната променяна се предоставя на Възложителя в
електронен вариант и в хартиен екземпляр след осъществяването ѝ.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Потвърди, че изпълнението на заявките за промяна ще бъде съпътствано от подробна
документация, която ще отговаря на изискванията за документация на Възложителя;
c) Опише документацията, която съпътства изпълнението на заявките за промяна;
d) Потвърди, че извършените промени ще бъдат отразени в техническата документация на
МДПР, съгласно изискванията за актуализация на документацията;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

64

СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ

Част B

МDP_DEV 6: Изпълнителят трябва да подготвя и предава месечен отчет за извършените
промени и изпълнените дейности, свързани с осъществяването им (ако е приложимо).
Отчетите трябва да съдържат информация за дейностите извършени в рамките на месеца,
във връзка с получени заявки за промяна – описание на заявките; статус на развитие на
процеса по разработване и внедряване; изпълнени заявки; проблеми, свързани с
изпълнение на заявките и т.н.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Потвърди, че ще подготвя и предава на Възложителя месечен отчет за извършените
промени и изпълнените дейности, свързани с осъществяването им. Посочи
приложимата информация, която отчетите ще съдържат;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
3.

РАЗВИТИЕ НА „МДПР“– ОБХВАТ

МDP_DEV 7: Обхватът на дейностите за развитие на МДПР трябва да включва като
минимум всички дейности, свързани с:
-

Анализ на изискването за промяна и разработване на спецификация;

-

Разработване;

-

Инсталиране;

-

Настройване;

-

Тестване;

-

Стартиране използването на промените/актуализациите;

-

Документиране на промените;

-

Обучение, в случай на необходимост;

-

Отстраняване на проявени дефекти и проблеми, в следствие от имплементиране на
промяната.

В този обхват трябва да попадат и дейностите, свързани с:
-

Конфигуриране и настройване на МДПР и свързаните информационни системи, в случай
на необходимост;

-

Редакция на интерфейсите на МДПР със свързаните информационни системи и/или
разработването на нови такива (интерфейси), в случай на необходимост.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Да посочи дейностите, които предлага да попадат в обхвата от дейности за развитие на
МДПР;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 8: Обхватът на дейностите/услугите за развитие на МДПР, в рамките на периода
за развитие (дефиниран в изискване МDP_DEV 10), трябва да включва минимум 2000
човеко-часа труд от страна на Изпълнителя. В случай, че в рамките на периода за
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развитие, бъдат изразходвани всички часове от предложения пакет, Възложителят трябва
да има възможност да закупи допълнителен пакет от часове за развитие, при цената за
човеко-час, обявена в ценовото предложение.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Да посочи броя човеко-часове труд, които предлага да бъдат включени в обхвата на
развитието на МДПР;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 9: Внедряването на промени не се отразява върху продължителността на
сроковете за гаранционно и сервизно обслужване на МДПР.
Всяка внедрена промяна трябва да бъде с гаранционен срок от минимум 3 месеца, считано
от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за успешното ѝ пускане в
експлоатация.
В случай, че промяна бъде пусната в експлоатация в рамките на срока за гаранционна
поддръжка на МДПР, до изтичането на който остават повече от 3 месеца, то периодът за
гаранционно обслужване на промяната трябва да съвпада с периода до изтичане на срока
за гаранционна поддръжка на МДПР.
В случай, че промяна е пусната в експлоатация в рамките на срока за сервизна поддръжка
на МДПР, то периодът за гаранционно обслужване на промяната трябва да бъде 3 месеца.
Заявките за гаранционно обслужване на промяна и проблемите, породени от внедряването
ѝ в рамките на този 3-месечен период няма да се отразяват на месечния лимит заявки за
сервизно обслужване на системата и няма да се калкулират като заявки за сервизно
обслужване на МДПР.
В месечните протоколи за сервизно обслужване на МДПР трябва да бъде изрично
упоменато колко и кои от получените и/или обслужени през месеца заявки са заявки за
гаранционно обслужване на промяна, като се посочва кода/наименованието на съответната
промяна.
Условията за осъществяване на гаранционна поддръжка на промените съвпадат с
изискванията за гаранционна поддръжка на целият МДПР.
След изтичане на гаранционния срок на промяната, сервизното ѝ обслужване става част от
сервизната поддръжка на МДПР до изтичане на периода за сервизно обслужване.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Да потвърди съгласието си с условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
4.

ПЕРИОД ЗА РАЗВИТИЕ И СРОКОВЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ

МDP_DEV 10: Периодът за развитие на МДПР започва със старта на периода за
гаранционна поддръжка и продължава до началото (първия ден) на последното
тримесечие от периода за сервизна поддръжка. Всички заявки за промени трябва да бъдат
изпълнени, имплементирани и пуснати в рамките на този период.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди съгласието си с условията за реализация на изискването;
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b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
МDP_DEV 11: Срокът за изпълнение на заявена промяна трябва да бъде съобразен със
сложността на промяната и критичността на проблема, чието отстраняване/разрешаване
цели промяната.
МDP_DEV 12: Максимален срок за изпълнение на заявки за промяна, считано от датата на
утвърждаване на спецификацията на промяната от двете страни:
Максимален срок за изпълнение на
Приоритет на заявката за
заявка, считано от датата на утвърждаване на
промяна
спецификацията на промяната от двете страни
Urgent – За внедряване на
До 10 работни дни
спешни промени
Medium
priority
–
За
До 40 работни дни
внедряване на важни промени
Low priority – За внедряване
До 60 работни дни
на маловажни промени

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи срокове за изпълнение на отделните категории заявки;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
5.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ПРОМЯНА

МDP_DEV 13: Заплащането на изпълнените заявки за промяна ще се извършва след
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ успешното
имплементиране и пускане на промяната.
Заявките за промяна ще се остойностяват на база цена за човеко-час вложен труд за
разработване и имплементиране на промяната.
В тази връзка, в ценовото си предложение, Участникът трябва да предложи цена на
човеко-час труд за разработване и имплементиране на промяна, която да бъде валидна за
целия период на развитие (съгласно изискване МDP_DEV 10) на МДПР, и която включва
(остойностява) всички необходими дейности, свързани с разработване, внедряване,
тестване, настройване на софтуера и актуализацията, вкл. обучение (в случай че е
приложимо).

В ценовото си предлож ение Участникът трябва да:
a) Предложи цена на човеко-час труд за разработване и имплементиране на промяна.
МDP_DEV 14: В случай че по време на периода за развитие Възложителят не отправи
заявка за промяна на МДПР, то той няма задължение да заплаща на Изпълнителя никакви
такси и цени за развитие на продукта.
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Предоставянето и имплементирането на актуализации на МДПР– пачове, ъпдейти и нови
версии, разработени в рамките на процеса по изпълнение на плана на производителя за
развитие на продукта и/или предоставяне и имплементиране на актуализации с цел
отстраняване на функционален или технически проблем, са част от дейностите, попадащи
в обхвата на гаранционната и сервизна поддръжка и не следва да бъдат разглеждани и
заплащани като заявки за промяна/развитие на МДПР.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай че
счита за необходимо.
РАЗДЕЛ IV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
I.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ

1.1.

Сертификати и оторизации

PD_CRT 1: Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съгласно
изискванията на стандарт ISO 9001, или еквивалент, с обхват от дейности, свързани с
разработване и/или внедряване и поддръжка на софтуер.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието на участника с
изискването, чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV,
раздел „Г“ – „ Схем и за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява
съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или
еквивалентен, и с обхват от дейности, свързани с разработване и/или внедряване и
поддръжка на софтуер.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Сертификати, които са на чужд език се представят и в превод на
бъ лгарски език.
Докум ентъ т, чрез който се доказва изпъ лнението на критерия за подбор се
представя сам о от участника, избран за изпъ лнител при склю чване на договор,
съ гласно условията, посочени в раздел „Изисквания за склю чване и изпъ лнение
на договор“ от Указанията за подготовка на оф ертите.
1.2.

Изисквания към персонала (екип от специалисти) и ръководен състав на
участниците с определена професионална квалификация за изпълнение на
поръчката.
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PD_EXP 1: Участникът трябва да разполага с персонал (екип от специалисти) и ръководен
състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката с определена
професионална компетентност, както следва:
- Ръководител проект – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване
функциите на Ръководител проект при управлението на проект/и, свързани с
внедряване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;
-

Бизнес анализатор – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция Бизнес анализатор в събиране и анализ на изисквания, свързани с изпълнение
на проект/и за внедряване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Програмисти - лица притежаващи умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция софтуерен разработчик в разработването на подобен софтуер и програмни
интерфейси на същия за връзка и обмен на данни със следните категории програмни
продукти/информационни системи: за хидравлично симулиране, SCADA системи,
платформи за търговско диспечиране, – минимум двама специалисти;

-

Специалист по системна администрация – лице притежаващо умения усвоени в процеса
на упражняване позиция системен администратор в областта на системната и мрежова
администрация, изграждането и обслужването на техническа инфраструктура за
обезпечаване функционирането на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Специалист по тестване – лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване
на позиция специалист, тестване на софтуер с опит в разработването на тестови
сценарии и тестване на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Специалисти по поддръжка – лица притежаващи умения усвоени в процеса на
упражняване на позиция експерт технологично поддържане в осъществяването на
гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на подобно/и решение/я – минимум
петима специалисти;

-

Инструктор, който ще провежда обучението за администриране, конфигуриране и
поддръжка на МДПР - лице притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на
позиция системен администратор с опит в обучението за администриране и обслужване
на подобно/и решение/я – минимум един специалист;

-

Инструктор, който ще провежда обучение за оперативна употреба на МДПР– лице
притежаващо умения усвоени в процеса на упражняване на позиция софтуерен
разработчик - минимум един специалист.

Забележка*: Допустимо е едно лице да се посочи за покриване на минималните изисквания

за няколко от посочените по-горе специалисти при спазване на изискуемия минимален
брой лица.

Под „подобен софтуер”
се разбира – информационна система за хидравлично
симулиране/платформа за търговско диспечиране, включително програмните им
интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани програмни продукти/информационни
системи.
Под „подобни решения” се разбира - информационна система за хидравлично
симулиране/платформа за търговско диспечиране, включително програмните им
интерфейси за връзка и обмен на данни със свързани програмни продукти/информационни
системи и техническата инфраструктура за обезпечаване работата на информационните
системи.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното
изискване, чрез посочване в поле „Образователна и професионална квалификация“ от
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Ееедоп от раздел В: Технически и професионални способности от Част IV: „Критерии за
подбор“ на еЕЕДОП на имената на лицата и на цялата изискуема информация за персонала
и ръководен състав с определена професионална компетентност с оглед преценка за
съответствие с минималното изискване по PD_EXP 1.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на ръководния
състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата.
Документът, чрез който се доказва съответствието с критерия за подбор се представя само
от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията,
посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указанията за
подготовка на оферти.
1.3.

Изисквания към участниците за техните умения и опит да предоставят
услугата, съгласно чл. 63, ал. 4 от ЗОП

PD_EXP 2: Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугите по
внедряване и поддръжка на предлагания МДПР.

М иним ално изискване за допустим ост отнош ение на тех ническите и
проф есионалните способности на участниците, поставени от въ злож ителя на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът следва да е внедрил и поддържал предлагания МДПР в минимум 1 (един)
оператор на газопреносна мрежа (система) от страна членка на ЕС.
При подаване на офертата участниците доказват съответствие с минималното изискване
чрез представяне на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите в Част IV
„Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, Поле „За
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от еЕЕДОП.
Ако при преглед на техническото предложение на участника се установи, че предлаганият
МДПР е различен от посочения в част ІV, раздел „В“ – „Технически и професионални
способности“ на еЕЕДОП, участникът се отстранява от процедурата.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършените дейности от посочените в списъка получатели, в което се
потвърждава предоставянето на услугите.

Докум ентъ т, чрез който се доказва изпъ лнението на критерия за подбор се
представя сам о от участника, избран за изпъ лнител при склю чване на договор,
съ гласно условията, посочени в раздел „Изисквания за склю чване и изпъ лнение
на договор“ от Указанията за подготовка на оф ертите.
PD_EXP 3: Участникът трябва да притежава умения и опит за предоставяне на услугата по
разработването и внедряването на програмни интерфейси за връзка и обмен на данни
между предлагания МДПР и свързани информационни системи.

М иним ално изискване за допустим ост отнош ение на тех ническите и
проф есионалните способности на участниците, поставени от въ злож ителя на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът трябва да е осъществил минимум 1 /едно/ внедряване на МДПР, в което същият
е осъществил разработване и имплементиране на програмни интерфейси за връзка и обмен
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на данни между модула и платформа за търговско диспечиране, между модула и софтуер
за хидравлични симулации.
При подаване на офертата участниците доказват съответствие с минималното изискване
чрез представяне на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите в Част IV
„Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, Поле „За
поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от еЕЕДОП.
Ако при преглед на предложението за изпълнение на поръчката на участника се установи,
че предлаганият МДПР е различен от посочения в част ІV, раздел „В“ – „Технически и
професионални способности“ на еЕЕДОП, участникът се отстранява от процедурата.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателства за извършените дейности от посочените в списъка получатели, в което се
потвърждава предоставянето на услугите.

Докум ентъ т, чрез който се доказва изпъ лнението на критерия за подбор се
представя сам о от участника, избран за изпъ лнител при склю чване на договор,
съ гласно условията, посочени в раздел „Изисквания за склю чване и изпъ лнение
на договор“ от Указанията за подготовка на оф ертите.
II.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И
ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ НЕГО
PD_DOC 1: Предложението за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено чрез
попълване на приложения образец (оригинал на Образец О4) при съблюдаване на
изискванията на Техническата спецификация, Приложение № 1 - Функционални
изисквания и Приложение № 2 - Нефункционалните изисквания и Указанията за
подготовка на офертата.
Предложението за изпълнение трябва да съдържа отговор/описание/обяснение за начина
на изпълнение/реализиране/съответствие на всяко от изискванията, разписани в
Техническата спецификацията, Приложение № 1 - Функционални изисквания и
Приложение № 2 - Нефункционалните изисквания, които са идентифицирани чрез код от
вида: МDP_XXX № или PD_YYY №.
Отговорът/описанието/обяснението за начина на изпълнение/реализиране/съответствие на
конкретно изискване трябва да бъде номериран/идентифициран чрез кода на изискването

(МDP_XXX № или PD_YYY №).

Ако при попълване на предложението за изпълнение на поръчката, във връзка с посочване
на начина на изпълнение на конкретно изискване, Участникът реферира или препраща към
други документи от офертата си, е задължително да бъде посочено точното заглавие на
документа, към който се препраща и страницата от офертата, на която документът се
намира.
Предложението за изпълнение на поръчката на всеки от участниците трябва да съдържа
още:
PD_DOC 2: Описание на предлагания МДПР, описание на основните му функционалности, и
предлагани интерфейси за връзка към други информационни системи.
PD_DOC 3: Списък на необходимия брой и специализация на служители на
„Булгартрансгаз” ЕАД, които ще бъдат ангажирани с процеса по изпълнение на поръчката,
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включително етапа и периода от време, през който ще бъдат ангажирани, и дейностите,
които се очаква да изпълняват.

Попълва се Образец PD_DOC 3 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложението за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
PD_DOC 4: Описание, списък с изисквания към инфраструктурата и ресурсите, (интернет
достъп – параметри, технически средства, оборудване - количество и т.н.), които трябва да
бъдат осигурени на място при Възложителя във връзка с протичане на процеса по
имплементиране, провеждане на обучението на място, както и обезпечаване
функционирането на МДПР.
Информация, относно необходимите ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД и други
изисквания, които трябва да бъдат организирани или реализирани на място (при
Възложителя) във връзка с изпълнение на поръчката (prerequisites), включително
количество, качество, график и срокове за предоставяне на съответните ресурси от страна
на „Булгартрансгаз” ЕАД.

(Забележка – Списъкът не трябва да включва софтуера и лицензиите, необходими за

обезпечаване функционирането на МДПР. Доставката на всички компоненти и програмни
продукти необходими за осъществяване на поръчката, вкл. такива произведени от други
лица, трябва да бъдат включени в офертата на Участника и доставени от Изпълнителя на
поръчката.)

Попълва се Образец PD_DOC 4 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложението за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.
PD_DOC 5: Участникът трябва да има възможност да осъществява гаранционно и сервизно
обслужване на МДПР чрез минимум 1 /един/ център за разработване, развитие и/или
гаранционно и сервизно обслужване, разположен в страна от Европа, с достатъчен ресурс
и възможност да удовлетворява изискванията за гаранционно и сервизно обслужване на
МДПР.

Съответствие с изискването се удостоверява чрез представяне на:
-

Списък с адресите на център/центрове за разработване, развитие и/или гаранционно и
сервизно обслужване на съответния участник и/или деклариран подизпълнител в
страна/и от Европа, с достатъчен ресурс и възможност да осъществяват гаранционната
и сервизна поддръжка на МДПР, с които участникът ще осъществява тези дейности.
Попълва се Образец PD_DOC 5 от документацията към поръчката и се прилага към
„Предложението за изпълнение на поръчката” от офертата на Участника.

PD_DOC 6: Участникът трябва да притежава интелектуална собственост върху предлагания
МДПР или да бъде оторизиран (да притежава право, дадено му) от производителя на МДПР
да модифицира и развива предлагания модул.

Съответствие с изискването се удостоверява чрез:
Попълване на т. 2 от Образец О4 – Предложение за изпълнение на поръчката.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

III.
1.

СРОКОВЕ

PD_TL 1: Срокът за внедряване на МДПР трябва да бъде не по-дълъг от 6 /шест/ месеца,
считано от датата на подписване на договор с Изпълнителя.
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В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за внедряване на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 2: Периодът за тестово използване и първоначално съпровождане на потребителите
за използване и поддържане на МДПР трябва да бъде 3 /три/ месеца.
Периодът започва да тече считано от датата на подписване на протокола, съгласно
изискване МDP_DOCR 30 и МDP_TST 4.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването и продължителността на срока от 3
/три/ месеца за тестово използване и първоначално съпровождане на потребителите за
използване и поддържане на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 3: След приключване на периода за тестово използване на МДПРи подписване на
двустранния приемо-предавателен протокол – съгласно изискване МDP_DOCR 47 и
МDP_TST 7, започва периодът на гаранционна поддръжка на МДПР с продължителност 36
/тридесет и шест/ месеца.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи срок за гаранционна поддръжка на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 4: След приключване на периода на гаранционна поддръжка на МДПР, удостоверено
чрез подписване на протокола, съгласно изискване МDP_WAR 4, започва периодът на
сервизна поддръжка на МДПР, с продължителност 15 /петнадесет/ месеца.
Периодът на сервизна поддръжка трябва да стартира в деня, следващ датата на
подписване на двустранния приемо-предавателен протокол, съгласно изискване МDP_WAR
4.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването и продължителността на срока от 15
/петнадесет/ месеца за период за сервизна поддръжка на МДПР;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 5: Със старта на периода за гаранционна поддръжка започва да тече периода, в
който Възложителя може да възложи дейности по „Развитие на МДПР”.
През този период Възложителят може да отправя заявки към Изпълнителя за
промени/развитие на МДПР. Периодът за развитие МДПР продължава до началото (първия
ден) на последното тримесечие от периода за сервизна поддръжка.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискването;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
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PD_TL 6: Периодът за гаранционна поддръжка на доставената във връзка с изпълнениена
поръчката техника трябва да бъде минимум 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата
на доставка в ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД, удостоверено с подписване на приемо –
предавателен протокол.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи продължителност на периода за гаранционна поддръжка на доставената във
връзка с изпълнение на поръчката техника;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_TL 7: Срок за извършване на обучението:
-

-

-

-

Срок за извършване на обучението на служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД за работа с
МДПР:
o

Първа сесия - преди периода за тестово използване на МДПР;

o

Втора сесия - до 1 месец след изтичане на периода за тестово използване и
окончателното пускане в експоатация на МДПР;

Срок за извършване на обучението за инсталиране, администриране, конфигуриране и
поддръжка на МДПР:
o

Първа сесия - преди периода за тестово използване на МДПР;

o

Втора сесия - до 1 месец след изтичане на периода за тестово използване и
окончателното пускане в експоатация на МДПР;

Срок за извършване на обучението за администриране на базата данни (в случай, че се
използва такава) на МДПР:
o

Първа сесия - преди периода за тестово използване на МДПР;

o

Втора сесия - до 2 месеца след изтичане на периода за тестово използване и
окончателното пускане в експоатация на МДПР;

Срок за извършване на обучението за инструктори:
o

До 3 месеца след окончателното пускане в експоатация на МДПР.

Допустими са промени в сроковете и разпределението на обучителните сесии, посочени
по-горе, след съгласуване с Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Посочи информация за графика и сроковете за провеждане на обучението;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
2.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

PD_PER 1: Обхватът на поръчката включва всички дейности по адаптиране, доставка и
внедряване на МДПР; разработване на интерфейси към свързаните информационни
системи; интеграция на решението със съществуващата ИТ инфраструктура на
„Булгартрансгаз” ЕАД; тестване; документиране; обучение; гаранционно, сервизно
обслужване и развитие на МДПР.
Подробно описание на изискуемите дейности и изискванията към изпълнението им е
изложено в документите, специфициращи изискванията към МДПР, а именно:
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-

Част А – Техническа спецификация. Приложение №1 - Функционални изисквания;

-

Част Б – Техническа спецификация. Приложение №2 - Нефункционални изисквания.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи предварителен план за управление изпълнението на поръчката и
съставящите я проект/и. Планът трябва да бъде максимално подробен и детайлен –
според възможностите за разработване на план, които предоставя информацията,
съдържаща се в документацията към поръчката. Планът трябва да съдържа:
-

Информация за планираните основни етапи/фази и контролни точки от изпълнение
на поръчката/проекта/проектите;

-

Дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени за изпълнение на всеки от
етапите;

-

Участници и отговорности;

-

Резултати от изпълнение на всяка от основните дейности и от изпълнение на всеки
от етапите на поръчката/проекта;

-

Предварителен график за изпълнение, отразяващ планираната продължителност на
всеки от етапите и времето необходимо за реализиране на посочените резултати;

-

Предварителен план за управление на ресурсите за изпълнение на поръчката;

-

Предварителен план за мониторинг и контрол на изпълнение на поръчката;

-

План за осъществяване на комуникацията между Изпълнителя и Възложителя по
време на изпълнение на поръчката;

-

Други планове и информация, в случай че е приложимо.

b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 2: Изпълнителят трябва да използва подходяща методология за управление
изпълнението на поръчката и съставящия/съставящите я проект/проекти. Методологията
трябва да се основава на утвърдени добри практики за управление на проекти.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи информация относно методологията за управление на проекти, която ще
използва;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 3: Изпълнителят трябва да използва подходящи средства (software tools) за
управление и наблюдение на проекти, времето и ресурсите за изпълнението им.
Електронният формат на документите, отразяващи графика, разпределението на ресурсите
и т.н., създадени чрез програмните продукти за управление и наблюдение на проекти,
трябва да позволява отваряне, редактиране и запазване чрез средствата, внедрени от
Възложителя и посочени в Раздел I: Въведение, Глава II „Описание на съществуващото
положение”, т.4 „ИТ инфраструктура”, подточка 4.3 „Office пакети”.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи информация относно средства (software tools) за управление и наблюдение
на проекти, времето и ресурсите, които ще използва;
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b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 4: Във връзка с изпълнението на поръчката и с цел навременното и ефективното ѝ
реализиране, Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация, съвместно с
Възложителя, по мониторинг и контрол. Мониторингът и контролът трябва да се
осъществяват съвместно от специалисти на Изпълнителя и Възложителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за начин на организиране на мониторинга и контрола на
изпълнението на поръчката;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 5: Изпълнителят трябва да уведомява Възложителя за прогреса относно
изпълнение на поръчката чрез месечни доклади.
Месечните доклади трябва да се предоставят в електронен формат и на хартиен носител.
Език на месечните доклади:
-

За хартиения формат – български език;

-

За електронния формат – български или английски език.

Месечните доклади трябва да съдържат информация относно прогреса по изпълнение на
поръчката.
Напредъкът при
график/графици.

изпълнението

трябва

да

бъде

представен

и

чрез

детайлен

Докладите трябва да съдържат информация и обяснение за наличие, или възможност за
отклонение от плана и/или утвърдения график за изпълнение, въздействието на
посоченото/посочените отклонение/я върху проекта, планираните и/или предприети
корективни действия за преодоляване и/или избягване на отклоненията, и/или
предложения за промяна в плана/графика.
Месечните доклади трябва да се представят в срок до 3 работни дни от изтичане на всеки
месец от подписване на договора (например – договорът е подписан на 14 Март 2018 г.,
месечни отчети се предават най-късно на 17 Април 2018, 17 Май 2018 и т.н.)
Всеки месечен доклад трябва да съдържа минимум следните реквизити:
-

Списък с изпълнените дейности през изтеклия месец;

-

Списък с дейностите,
приключване;

-

Общ прогрес по отношение изпълнение на поръчката;

-

Постигнати резултати;

-

Възникнали проблеми (вкл. забавяния или отлагане на изпълнението на дейности),
причини (вкл. външни фактори) и мерки, предприети за преодоляването им,
въздействие;

-

Рискове за изпълнение на свързаните дейности и на обществената поръчка като цяло,
и предприети мерки за избягване или намаляване на въздействието им;

-

Препоръки относно текущо състояние на проекта;

които

са

стартирани,

включително

очаквана
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-

Актуализиран план и/или график за изпълнение на проекта, в случай че възникне
необходимост от актуализация на плана;

-

Списък с кореспонденцията обменена между Изпълнителя и Възложителя през изтеклия
месец, който трябва да съдържа следната информация:
o

Изходящ номер;

o

Дата на изпращане;

o

Тема/Относно;

-

Предстоящи дейности, планирани за следващия месец;

-

Дата на следващия месечен отчет.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за отчитане изпълнението на поръчката/проектите;
b) Опише основните елементи от съдържанието на месечните доклади/отчети;
c) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 6: За целите на управление на проекта/проектите се изисква провеждане на
редовни срещи между отговорниците за изпълнение на поръчката от страна на
Изпълнителя и Възложителя, както и между екипите на Изпълнителя и Възложителя, за
уточняване на предстоящи действия, конкретизиране на изисквана информация,
разрешаване на текущ/и проблем/и и др.
Задължение на представител на Възложителя е воденето и изготвяне на протокол с
решенията от всяка проведена среща между екипите на Изпълнителя и Възложителя.
Протоколите с решения от работните срещи се изготвят на български и/или английски
език.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си относно начина на провеждане на срещите - честота, място
или средства за провеждане на срещите (присъствено, дистанционно, телеконференции и др.) и т.н.;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.
PD_PER 7: Кореспонденцията между на Изпълнителя и Възложителя във връзка с
изпълнение на поръчката, трябва да бъде стриктно датирана и номерирана.
Обменът на информация и изисквания между страните трябва да се извършва писмено – на
български и/или английски език чрез обмен на писма в електронен формат (чрез
електронна поща) и/или на хартиен носител, в зависимост от значимостта на темата и
въздействието ѝ върху изпълнение на проекта/проектите и поръчката.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си относно воденето на кореспонденция между Изпълнителя и
Възложителя във връзка с изпълнение на поръчката;
b) Представи допълнителна информация във връзка с изпълнение на изискването, в
случай че счита за необходимо.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

77

СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ

3.

Част B

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че приема условията на изискванията PD_PER 8 – 13;
b) Представи допълнителна информация, предложение или коментар за всяко от
изискванията, в случай че счита за необходимо.
PD_PER 8: Изпълнителят трябва да притежава или да си осигури всички необходими права,
лицензи и други видове разрешения за осъществяване изискуемите за изпълнение на
поръчката дейности, съгласно изискванията на националното му законодателство,
българското законодателство и европейската правна рамка (в случай че такива са
необходими).
PD_PER 9: В случай че непредвидено обстоятелство, действие или пропуск, директно или
индиректно затруднява изпълнението на поръчката и завършването ѝ в договорените
срокове, частично или изцяло, Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя.
Уведомлението трябва да съдържа описание на проблема, началната дата на възникването
му, действия предприети от Изпълнителя, действия, които трябва да бъдат предприети от
Възложителя (в случай че такива са необходими).
PD_PER 10: Всички разходи за служителите на Изпълнителя, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката по отношение на заплащане, осигуровки, застраховки,
обезщетения, транспортни, логистични разходи и др. са за сметка на Изпълнителя.
PD_PER 11: Изпълнителят е отговорен за това служителите му, ангажирани с изпълнението
на поръчката:
-

Да оказват минимално въздействие върху текущите процеси и дейността на
Възложителя и служителите му;

-

Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на
задълженията си в офисите на Възложителя;

-

Да спазват правилата за сигурност и вътрешния ред при изпълнение на задълженията
си в офисите на Възложителя;

-

Да не разпространяват информация, до която са имали достъп, във връзка с
изпълнение на поръчката.

PD_PER 12: За осигуряване на достъп до стратегическите зони на стратегически обект по
смисъла на постановление № 3 на МС от 10.01.2013г., в десетдневен срок след влизане на
решението за определяне на изпълнител в сила, участникът, определен за Изпълнител
следва да представи на Възложителя списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен
номер на чужденеца, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема или
конкретната задача, която ще изпълнява. Към списъка се прилагат следните документи:
- за български граждани – свидетелство за съдимост, удостоверителен документ за липса
на психични заболявания, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или
съдебни производства за престъпления от общ характер;
- за чуждестранни граждани – декларация от Изпълнителя за липса на психични
заболявания на лицето и на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за
престъпления от общ характер;
- за български и чуждестранни граждани – попълнен Въпросник за издаване на разрешение
за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение
на стратегическа дейност,
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за получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде предоставен на
Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) за получаване на разрешение за достъп
на специалистите до стратегическите зони на Централно управление на „Булгартрансгаз“
ЕАД (стратегически обекти по смисъла на постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.).
В случай, че на някое от лицата не бъде разрешен достъп или се наложи да бъде заменен,
то участникът се задължава да предложи на Възложителя за одобрение друг равностоен
(притежаващ същата квалификация и опит) специалист, като представи и съответните
документи удостоверяващи необходимия му опит, както и всички горепосочени документи
за проучване от ДАНС.
PD_PER 13: В случай че Изпълнителят предприеме подмяна на някой от специалистите си
ангажирани с изпълнение на поръчката, то той е длъжен да уведоми Възложителя
своевременно, като посочи причините за това, името на заместника, опита и
квалификацията му. Опитът и квалификацията на новия специалист трябва да бъдат не пониски от тези на заместения.
Ако промяната засяга специалист, който извършва дейности на място, и заместникът е
включен в първоначалния списък на служителите, които ще осъществяват действия при
Възложителя – то уведомлението за промяна може да бъде подадено най-късно до 7
/седем/ работни дни преди осъществяването ѝ и посещението на новия специалист в офиса
на Възложителя. Подмяната ще се счита за приета, ако Възложителят не отправи писмено
възражение в срок до 3 /три/ работни дни от получаване на уведомлението за подмяна.
В случай че заместващият специалист не е включен в първоначалния списък с служители
на Изпълнителя, които ще изпълняват дейности на място, при Възложителя, уведомлението
за подмяна трябва да бъде изпратено не по-късно от 30 /тридесет/ работни дни преди
осъществяването ѝ и посещението на новия специалист в офиса на Възложителя.
Подмяната ще се счита за приета, ако Възложителят не отправи писмено възражение в
срок до 25 /двадесет и пет/ работни дни от получаване на уведомлението за подмяна.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
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ДОГОВОР
№ .....................
№..............
Днес, ...............2018 г., в гр. София между:
"Булгартрансгаз" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к. “Люлин 2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския регистър на Агенция по
вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Владимир Малинов, в качеството на
изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев - ръководител
на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с № БТГ-92-01340/20.11.2018г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„............................“ със седалище и адрес на управление гр. ..............., ул. „.......................“
№ ........................, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК №
.........................., представлявано от .................... - ....................., наричано по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение №
БТГ-РД-07-............ от ……….. 2018 г. за определяне на изпълнител по договор за
обществена поръчка с наименование: Доставка и внедряване на софтуерен модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“, реф.
номер: 180-107, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение
доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по
газопреносната мрежа „МДПР“, включващо следните дейности:
1.1.1. Проучване, анализ и конкретизиране на изискванията на Възложителя, изготвяне на
детайлна спецификация и дизайн на модула;
1.1.2. Дейности по разработване, свързани с адаптирането на предлагания МДПР към
изискванията на Възложителя. Разработване на интерфейсите за връзка и обмен на
информация със свързаните информационни системи;
1.1.3. Доставка на техническо оборудване, системен софтуер и други програмни продукти,
необходими за изграждане на техническа инфраструктура за функциониране на МДПР;
1.1.4. Доставка, внедряване и интегриране на МДПР;
1.1.5. Тестване на МДПР, интерфейсите и обмена със свързаните информационни системи и
изготвяне и предоставяне на необходимата документация;
1.1.6. Обучение на персонала на Възложителя за използване (оперативна употреба) на
МДПР;
1.1.7. Тестово използване на МДПР;
1.1.8. Гаранционна поддръжка на МДПР, на доставеното техническо оборудване, на
системния софтуер и на другите програмни продукти, във връзка с изпълнение на
поръчката;
1.1.9. Сервизно обслужване на МДПР;
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1.1.10. Развитие на МДПР.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по т.1.1. съгласно условията
на настоящия договор и следните приложения, които са неразделна част от него:
Приложение № 1 – Техническа спецификация на изискванията на Възложителя;
Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IІ. СРОКОВЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
2. Общият срок за изпълнение на предмета на договора е до ........... (не повече от 60
/шестдесет /) месеца от датата на сключването му, разпределен както следва:
2.1. Общият срок за изпълнение на дейностите от т.1.1.1 до т.1.1.5. вкл., от предмета на
договора е до ........... (не по-дълъг от 6 /шест/) месеца, считано от датата на сключване на
договора.
2.2. Срокът за изпълнение на дейностите по обучението по т.1.1.6. от предмета на договора
е съгласно изискванията на Приложение № 1 и посоченото в Приложение № 2 от договора.
2.3. Срокът за изпълнение на дейностите по тестовото използване на МДПР по т.1.1.7. от
предмета на договора е 3 /три/ месеца, при спазване на условията на Приложение № 1 и
Приложение № 2 от договора.
2.4. Периодът за гаранционната поддръжка на МДПР по т. 1.1.8. от предмета на договора е
36 (тридесет и шест) месеца, като изискванията към осъществяването на гаранционната
поддръжка са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящия договор.
2.5. Периодът на гаранционна поддръжка на доставеното техническо оборудване, във
връзка с изпълнение на дейностите по т. 1.1.3. от настоящия договор е .....................(не помалко от 36 (тридесет и шест)) месеца, считано от датата на доставката му в ЦУ на
„Булгартрансгаз” ЕАД, , като изискванията към осъществяването на гаранционната
поддръжка на оборудването са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към
настоящия договор.
2.6. Периодът на гаранционната поддръжка на доставените системен софтуер и програмни
продукти обезпечаващи функционирането и използването на МДПР по т.1.1.3. от договора е
..................... (не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца, като изискванията към
осъществяването на гаранционната поддръжка са съгласно Приложение № 1 и Приложение
№ 2 към настоящия договор.
2.7. Изпълнение на дейностите по развитие на МДПР по т.1.1.10. започва със старта на
периода за гаранционна поддръжка на МДПР по т. 1.1.8. от договора и продължава до
началото (първия ден) на последното тримесечие от периода за сервизна поддръжка по
т.1.1.9. от настоящия договор.
2.8. Срокът за осъществяване на сервизното обслужване на МДПР по т. 1.1.9. от предмета
на договора е 15 (петнадесет) месеца, като изискванията към осъществяването на
сервизното обслужване са съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящия
договор.
2.9. Мястото за изпълнение на дейностите по предмета на договора е ЦУ на
„Булгартрансгаз” ЕАД, 1336 гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, Република България.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3. Общата цена на изпълнението на всички дейности по т. 1.1. от настоящия договор е в
размер на ........................... ................ (.....................) лева/евро без ДДС и се формира,
Стр. 2 от 13

Проект
както следва:
3.1. Цената за извършване на дейностите по т.1.1.1. до 1.1.5., вкл. и т.1.1.7. от предмета на
договора, съгласно Приложение № 1 към Предлагана цена от Приложение № 3 е в размер
на ................ (.....................) лева /евро без ДДС.
3.2. Цената за извършване на дейностите по обучение по т.1.1.6. от предмета на договора,
съгласно Приложение № 1 към Предлагана цена от Приложение № 3 е в размер на
................ (.....................) лева /евро без ДДС.
3.3. Общата цена за извършване на дейностите по сервизното обслужване на МДПР по
т.1.1.9. от предмета на договора, съгласно Приложение № 1 към Предлагана цена от
Приложение № 3 е в размер на ................ (.....................) лева /евро без ДДС.
3.3. Цената за извършване на дейностите по развитие на МДПР по т. 1.1.10. от предмета на
договора, съгласно Приложение № 1 към Предлагана цена от Приложение № 3 е в размер
на ................ (.....................) лева /евро без ДДС за ………… (не по-малко от 2000) човекочаса с единична цена за един човеко-час в размер на ……………….. лева /евро без ДДС.
3.4. Цената по т. 3 е определена, съгласно единичните цени в приложение № 3, вкл.
гаранционната поддръжка по т.1.1.8. от предмета на договора, при условия на доставка
DDP/DAP по Incoterms - 2010, с място на доставка и извършване на дейностите по договора,
съгласно т. 2.9. от договора.
3.5. Цената по т. 3 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение предмета на
договора и е окончателна и валидна до пълното изпълнение на предвидения обем доставки
и услуги и не подлежи на промяна, с изключение на приложимите хипотези по чл. 116 от
ЗОП и при наличие на съответните предпоставки въз основа на допълнителни
споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни.
3.6. Начин на плащане:
3.6.1. ….. % (не повече от 20%) от цената по т. 3.1. в срок до 10 работни дни от
представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в Централно управление на
„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София 1336, район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо
Владигеров” № 66:
а) Парична сума, банкова гаранция - съгласно изискванията по т. 3.7. и условията на
образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, открита в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД, или застраховка,
съгласно изискванията на т.3.8. от договора, за сума, в размер на авансовото плащане.
Паричната сума, банковата гаранция или застраховката следва да бъде открита и
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване
на договора.
б) оригинална фактура за дължимата сума, представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока за
представяне на паричната сума, банковата гаранция или застраховката.
3.6.2. ……. % (не повече от 60 %) от цената по т. 3.1., до 10 работни дни след изпълнение
на дейностите по т.1.1.1. до т.1.1.5. от предмета на договора и представяне на следните
документи в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София 1336, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателен протокол за удостоверяване на извършване на дейностите по
т.1.1.1. до т.1.1.5. от предмета на договора, съгласно изискванията на Приложение № 1 към
договора.
3.6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща остатъка от дължимата обща цена по т.3.1. (но не по-малко
от 20% от същата), в срок до 10 работни дни след изпълнение на дейностите по тестовото
използване по т.1.1.7. от предмета на договора и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните
документи в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София 1336, район
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„Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) окончателен двустранен протокол удостоверяващ изпълнението на всички изискуеми
дейности по т.1.1.7. от предмета на договора.
3.6.4. Възложителят заплаща цената по т. 3.2. от договора, до 10 работни дни след
изпълнение на дейностите по обучение по т. 1.1.6. от предмета на договора и представяне
на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София 1336,
район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателен протокол за удостоверяване на извършване на дейностите по т.
1.1.6. от предмета на договора.
3.6.5. Възложителят заплаща стойността на възложените и изпълнени дейности по развитие
на МДПР по т.1.1.10 от предмета на договора до 10 работни дни след представяне на
следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София 1336,
район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума по конкретната заявка;
б) двустранно подписан протокол за удостоверяване на извършване на съответните
дейности по т.1.1.10. от предмета на договора по конкретната заявка.
3.6.6. След стартиране на периода за сервизното обслужване по т.1.1.9. от предмета
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.3.3. от договора ежемесечно във вид
месечен абонамент в размер на …………………(………………………….) лева/евро без ДДС до
(десет) работни дни след изтичане на съответния месечен период и след представяне
следните документи:

на
на
10
на

а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) месечен протокол за отчет и констативен протокол за извършените дейности във връзка
с осъществяване на сервизната поддръжка през изтеклия месец.
3.7. Банковата гаранция по т. 3.6.1., буква „а“ следва да бъде със срок на валидност – 1
(един) месец след подписване на окончателен двустранен протокол, удостоверяващ
изпълнението на всички изискуеми дейности по т.1.1.1. до 1.1.5., вкл. и т.1.1.7. от предмета
на договора и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Банковата
гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на
части. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант, да извърши плащане
при първо писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по
договора не е изпълнил дейности, покриващи пълната стойност на авансовото плащане или
не е удължил срока й на валидност. Банковата гаранция ще бъде приета при условие, че
условията на същата са в пълно съответствие с условията на образеца на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(образец О15). Разходите по откриването и обслужването на гаранцията в т.ч. по нейното
усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата гаранция не може да съдържа външни
препратки към общи правила, кодифицирани търговски обичаи и/или интегрална част от
българското законодателство по силата на препращаща норма на чл. 288: “За неуредените с
този закон положения за търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство, а при непълнота и в него – търговските обичаи. При различия в
търговските обичаи се прилагат обичаите по местоизпълнението” от Търговския закон.
Банковата гаранция трябва да бъде издадена от местни банки или от клонове с
регистрирана дейност в Р. България на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от БНБ
за осъществяване на гаранционни сделки. Банковата гаранция се представя на български
език или английски език. В случай че гаранцията е представена на английски език, то към
нея се прилага документ и в превод на български език.
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3.8. Застраховка, за сума в размер на авансовото плащане, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговарящата на следните условия:
„Булгартрансгаз” ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица. Застрахователната
полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр.
102 на ДВ от 29.12.2015 г.). Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на
застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования
(изпълнителя по договора). Основно покритие по застраховката е сумата в размер на
авансовото плащане. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно
в пълен размер. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на
Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да
изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната
полица. Общите условия на застрахователя не трябва да противоречат на Закона за
обществените поръчки и на условията на застраховката и не трябва да е включено
изискване за доказване на настъпили щети/вреди за възложителя при неизпълнение на
клаузи от договора от страна на изпълнителя и клаузи на сключения договор. Плащането да
е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за плащане от
Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло
задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя.
Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който
Застрахователят ще изплаща обезщетението и доказателства от страна на Бенефициента за
наличие на нарушения и/или други документи не се изисква да бъдат прилагани към
искането. Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви
и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя. Бенефициентът няма задължения да доказва, че застрахованият по
застрахователната полица не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. Проектът
на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. Изпълнителят по договора
предоставя оригинала на застрахователната полица заедно с копие от разписката за
платената премия. Застраховката следва да е със срок на валидност – 1 (един) месец след
подписване на окончателен двустранен протокол удостоверяващ изпълнението на всички
изискуеми дейности по т.1.1.1. до 1.1.5., вкл. и т.1.1.7. от предмета на договора и се
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
3.9. В случай че банковата гаранция за авансово плащане/застрахователната
полица/платежното нареждане и/или фактурата за авансовото плащане не бъдат
представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока на т. 3.6.1, буква „а“., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
откаже плащането на аванса по т. 3.6.1., като в този случай плащането по т.3.6.1. се
извършва при заплащане на съответната сума по т. 3.6.3. от настоящия договор.
Когато Изпълнителят и/или подизпълнителят не е местно лице за Р България.
3.10. Преди извършване на дължимо плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с документите за дължимото плащане и
изискуемите, съгласно действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане,
документи, а именно:
а)
удостоверение
от
данъчната
администрация
на
страната
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с нейната практика и компетентност, че
............................................... попълва се името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ) e
Стр. 5 от 13

Проект
местно лице за ......................................................(попълва се името на страната).
б) Декларация от ................................................................(попълва се името на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ), че същият е притежател на дохода от настоящия
договор от източник в Р. България и ......................................................................(попълва
се името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ) не притежава място на стопанска дейност
или определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи са
действително свързани.
в)
Пълномощно,
с
което
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
упълномощава
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го представлява пред Националната Агенция по Приходите Република
България във връзка с изпълнението на настоящия договор.
3.11. В случай че общият размер на платените средства по договора е до 500 000 лв.
годишно, документите по т.3.10. се представят на Възложителя, като в този случай не е
необходимо представянето на становище от Националната агенция по приходите, съгласно
чл. 142 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
3.12. В случай на непредставяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
изискуемите документи в установения за това срок, съгласно действащата Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа 10% данък при
източника при плащане на всички услуги, които са технически услуги по смисъла на т. 9 от
параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното и подоходно
облагане, действащ в Република България.
IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ
4.1. Изпълнението на дейностите по предмета на договора се удостоверява с подписването
на двустранни протоколи от представители на страните, за всеки от съответните етапи на
изпълнение от предмета на договора, съгласно Техническата спецификацията на
Възложителя - Приложение № 1 към договора.
4.2. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по изпълнението на съответния етап, той
има право да откаже да подпише съответния двустранен протокол. В този случай,
приемането се извършва след отстраняването на забележките.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нормални условия за работа, като му оказва
необходимото съдействие във връзка с изпълнението предмета на договора.
5.1.2. Да осигури достъп до всички помещения, данни и документи, необходими за
успешното извършване на дейностите по предмета на договора.
5.1.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срокове, размер и при
условията, определени с настоящия договор.
5.2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.2.1. Да изисква информация за хода по изпълнение предмета на договора.
5.2.2. По време на изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството на
извършваната работа, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за изпълнените дейности по
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предмета на договор в размера, по начина и в срока, определени в настоящия договор.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
6.2.1. Да извършва дейностите по предмета на договора качествено и в договорените
срокове, осигурявайки квалифициран персонал, съгласно приложенията към настоящия
договор.
6.2.2. При наличие на обективна невъзможност на специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочен в
офертата му, да изпълнява възложената му дейност, то той може да бъде заменен от друг
служител, чийто опит, образование и квалификация са аналогични на предложения в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ специалист, след писмено одобрение от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.2.3. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки от административен
или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на
този договор.
6.2.4. При посещения на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
задължават да спазват стриктно вътрешния ред в „Булгартрансгаз“ ЕАД.
6.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази като поверителна информацията, предоставена
му при изпълнение на настоящия договор.
6.2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запознае служителите си със задължението по т.
6.2.4.
6.2.7. Изпълнителят декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по
силата на настоящия Договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и
дадените от Възложителя изрични заповеди и инструкции за целите и начина на обработка.
6.2.8. Изпълнителят се задължава без изричното съгласие на субектите на лични данни да
не продава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата на целите на този
Договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема мерките, гарантиращи
превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни.
6.2.9. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни,
обработвани от Изпълнителя, последният следва да уведоми Възложителя, незабавно, но в
срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните обстоятелства, както и да
предприеме всички възможни действия за ограничаване на последствията от пробива в
сигурността.
6.2.10. Изпълнителят се задължава освен при изпълнението на задълженията по този
договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето лице, нито да
разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира същите като
поверителна информация, предоставена от Възложителя, както и да вземе всички
необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по време на действието
на този договор.
6.2.11. Изпълнителят гарантира, че е осигурил подходящи технически и организационни
мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или неправомерно унищожаване
или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространяване или достъп, както и
че съответните мерки осигуряват нивото на защита, съответстващо на риска при
обработката, както и на естеството на подлежащите на защита лични данни.
6.2.12. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на Договора.
VIІ. ПРАВО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ.
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7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ права за ползване на
всички програмни продукти, в това число и на приложен и системен софтуер, произведени
от трети лица, доставени, инсталирани и внедрени, обезпечаващи функционирането на
МДПР, съгласно приложенията към настоящия договор.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документ/и
уреждащи правото на ползване и интелектуалната собственост на всички програмни
продукти разработени и/или модифицирани, във връзка с изпълнение на поръчката,
съгласно приложенията към настоящия договор.
7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема неотменимо задължение да защитава за своя сметка
„Булгартрансгаз” ЕАД срещу всякакви претенции, искове, жалби и обвинения от трети лица
за нарушение на патентни права и интелектуална собственост във връзка с изпълнението
на поръчката и използването на МДПР.
7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да защитава и обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на
искове, претенции, жалби, процедури, щети, разходи и други последствия, произтичащи от
нарушение или обвинение за нарушение на патентни права и интелектуална собственост на
трети лица, във връзка с изпълнение на поръчката и/или използване на МДПР, и/или
инсталиран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ програмен продукт при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.5. В случай че за изграждане на решението за функциониране на МДПР се изисква
използване на решения/технологии със специален режим за разрешаване на употребата им
(например с двойна употреба), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да си осигури и представи
необходимите официални документи за получени разрешения, съгласно съответното
законодателство.
VІІI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши дейностите по т.1.1.1 до т.1.1.5., вкл. и по т. 1.1.7. от
предмета на договора в сроковете по т.2.1. и т. 2.3. от договора, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от цената по т. 3.1. от договора, за всеки ден
закъснение, но не повече от 15 % от цената по т.3.1. от договора.
8.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши дейностите по обучение по т.1.1.6. от предмета на
договора в срока по т.2.2. от договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 0.1 % от цената по т.3.2. от договора, за всеки ден закъснение, но не повече от 15 % от
цената по т.3.2. от договора.
8.3. При неизпълнение на дейност/и от предмета на договора, свързани с гаранционната
поддръжка на МДПР, на доставеното техническо оборудване и на системния софтуер и на
другите програмни продукти, както и на дейност/и свързани със сервизното обслужване и
развитието на МДПР в установените за това срокове в Приложение № 1 и Приложение № 2
към договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1200 лева,
без ДДС или тяхната равностойност в евро по фиксинга на БНБ в деня на налагане на
неустойката (отнася се в случай, че цената на договора е в евро) за всеки ден закъснение,
когато изискваният срок за извършване на дейността е не по-кратък от 1 ден и 100 лева,
без ДДС или тяхната равностойност в евро по фиксинга на БНБ в деня на налагане на
неустойката (отнася се в случай, че цената на договора е в евро) за всеки час закъснение,
когато изискваният срок за извършване на дейността е равен на или по-кратък от 1 час.
8.4. При забава на плащането по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
законната лихва, калкулирана за периода на забавата върху стойността на дължимата сума,
но не повече от 15 % от неплатената в срок сума.
8.5. При наложена неустойка за забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
приспадне и удържи начислена неустойка или от дължимо плащане или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да заплати размера на неустойката, в десетдневен срок от получаване на покана
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от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като плащането се извършва по посочената в поканата банкова
сметка.
8.6. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения за претърпените от
нея вреди, ако техният размер надвишава неустойката по този Раздел.
ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
9.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или
по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“), освен доколкото
това е необходимо за изпълнение на задълженията и упражняване на правата й по
Договора. Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства,
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните,
както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията,
касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с
оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.1.1. С изключение на случаите, посочени в т. 9.1.2. на тази клауза, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
9.1.2. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
9.1.2.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
9.1.2.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
9.1.2.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
9.1.3. Задълженията по тази клауза – 9.1. се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети
от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на
тези задължения от страна на такива лица.
9.1.4. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават
в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание или след
приключването на сключения Договор и ще бъдат валидни за неограничен срок.
X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по
Договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
10.2. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон „Непреодолима сила е непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора” и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното
изпълнение. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в
приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора
задължения. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
10.2.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
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10.2.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
10.2.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
10.2.4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
10.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в
срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от настъпването на събитието уведомява
другата Страна за това обстоятелство. Към уведомлението се прилагат всички релевантни
и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за
изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
10.4. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на
непреодолимата сила, в срок от 7 дни от прекратяването.
10.5. При неуведомяване в установения за това срок по т. 10.3., съответната Страна
изгубва своето право да се позовава на непреодолима сила и се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
10.6. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с
насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са
Съответните срокове за изпълнение се
възпрепятствани от непреодолимата сила.
удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.
10.7. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от Страните вече няма
интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15
(петнадесет) дневно предварително писмено уведомление до другата Страна.
ХI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(приложимо, в случай че при изпълнение на договора ще участва подизпълнител/ли)
11.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители. В срок до 3 дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66,
ал. 2 и 11 от ЗОП.
11.2. Общи условия приложими към Подизпълнителите
11.2.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител.
11.2.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
11.2.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи.
11.2.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор е на Изпълнителя.
11.2.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание
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за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
11.3. Договори с подизпълнители
11.3.1. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i)

приложимите клаузи
подизпълнителите;

на

Договора

са

задължителни

за

изпълнение

от

(ii)

действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на Договора;

(iii)

при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.

11.4. Разплащане с подизпълнители
11.4.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя и за която има посочена
конкретна единична цена в Приложение № 1 към ценовото предложение, Възложителят
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
11.4.2. Разплащанията по т. 11.4.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
11.4.3. Към искането по т. 11.4.2. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
че не оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни след
представяне на подписан приемо-предавателния протокол и оригинал на фактура, издадена
от Изпълнителя, по реда разписан в т. 3.6. и т. 3.9. от договора.
11.4.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 11.4.2., когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет.
12.2. При условията на чл. 118 от ЗОП от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без да дължи обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на
обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на
спорове по този Договор.;
12.3. Действието на Договора може да се прекрати и в следните случаи:
12.3.1. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмен вид;
12.3.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
12.3.3. при условията на 10.7 от Договора;
12.3.4. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
12.3.5. в други случаи предвидени в приложимата нормативна уредба.
12.3
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12.4. В случай на предсрочно прекратяване на Договора по причина, за която не отговаря
Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на всички реално извършени към момента
на прекратяването видове дейности към датата на прекратяване на договорните отношения,
доказани със съответните двустранно подписани протоколи, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства (ако е
приложимо). Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и
законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на
връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане (ако е
приложимо).
12.5. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
12.5.1.
За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всеки от следните случаи:
12.5.1.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите в срок до 2
(два) месеца, считано от датата на влизане в сила на Договора;
12.5.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 3 (три)
месеца.
12.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
XIII. ПОДСЪДНОСТ
13.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор по
неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до
неговата недействителност или прекратяване, страните следва да решат по пътя на
договарянето и взаимно съгласие.
13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето,
същите подлежат на разглеждане по съдебен ред от компетентния съд на територията на Р.
България.
13.3. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с Договора се
извършват в писмена форма /факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска
служба/.
Всяка писмена информация, отнасяща се до този договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да посочва номера на договора и да бъде изпращана до лицата за
контакти, както следва:
Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Име: …………………. - ……………… (длъжност), тел: ……………….., факс:…………………….
e-mail: ……………………….
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Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име: …………………. - ……………… (длъжност), тел: ……………….., факс:…………………….
e-mail: ……………………….
14.2. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е
длъжна да уведоми другата страна в писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на
промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за
валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства
за комуникация и на посочените лица за контакт.
14.3. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. За неуредените в този Договор
въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
14.4. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване от двете страни.
14.5. Настоящият договор е подписан в 6 /шест/ екземпляра – 3 /три/ на български и 3
/три/ на ........................език (в случай на чуждестранен изпълнител) – два на български и
два на ....................................език за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един на български и един на
…………………………………… език за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При противоречие между текстовете на
различните езици, за валидни се считат текстовете на български език.
Неразделна част от настоящия Договор са:
Приложение № 1 – Техническа спецификация на изискванията на Възложителя;
Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 4 – Образец на Банкова гаранция за авансово плащане.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Любомир Кръстев

.........................................

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП)
Част I: Информация за процедурата за възлагане
на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя
Информация за публикацията

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в

Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие
в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще

бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен
чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. Препратка към
публикуваното обявление в Официален вестник на Европейския съюз:
Получен номер на обявлението
-

Номер на обявлението в ОВ S:
-

OJS URL

Публикация в РОП
880499

Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в

Официален вестник на Европейския съюз или ако не е длъжен да публикува
там, възлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да

бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на
национално равнище)

Идентифициране на възложителя
Официално наименование:

Представляващият "Булгартрансгаз" ЕАД - изпълнителен директор
Държава:
България

Информация относно процедурата за възлагане на обществена
поръчка

-1-

Вид процедура
Не е посочено

Наименование:

Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на
режимите по газопреносната мрежа „МДПР“
Кратко описание:

Предметът на поръчка включва доставка и внедряване на 1 софтуерен

модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа
(МДПР), които включват следните дейности: - проучване, анализ и

конкретизиране на изискванията на Възложителя, изготвяне на детайлна

спецификация и дизайн на модула; - Дейности по разработване, свързани
с адаптирането на предлагания МДПР към изискванията на Възложителя.
Разработване на интерфейсите за връзка и обмен на информация със

свързаните информационни системи; - Доставка на техническо оборудване,
системен софтуер и други програмни продукти, необходими за изграждане
на техническа инфраструктура за функциониране на МДПР; - Доставка,

внедряване и интегриране на МДПР; - Тестване на МДПР, интерфейсите и

обмена със свързаните информационни системи и изготвяне и предоставяне
на необходимата документация; - Обучение на персонала на Възложителя
за използване (оперативна употреба) на МДПР; - Тестово използване на
МДПР; - Гаранционна поддръжка на МДПР, на доставеното техническо

оборудване, на системен софтуер и на други програмни продукти, във
връзка с изпълнение на поръчката; - Сервизно обслужване на МДПР; Развитие на МДПР.

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или
възложителя (ако е приложимо):
180-107

Част II: Информация за икономическия оператор
A: Информация за икономическия оператор
Име:
-

Улица и номер:
-

Пощенски код:
-
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Град:
-

Държава:
---

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
-

Ел. поща:
-

Телефон:
-

Лице или лица за контакт:
-

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
-

Ако не е приложимо, посочете друг национален идентификационен
номер, ако се изисква и е приложимо.
-

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли
е?

❍ Да
❍ Не

Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор
защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще
осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за
създаване на защитени работни места?
❍ Да
❍ Не

Какъв е съответният процент работници с увреждания или в
неравностойно положение?
-

Ако се изисква, посочете по-специално към коя категория или

категории работници с увреждания или в неравностойно положение
спадат въпросните служители.
-

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е
регистриран в официален списък на одобрени икономически

оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно
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национална квалификационна система или система за предварително
класиране)?
❍ Да
❍ Не

• Отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, в раздел
Б и когато е приложимо — в раздел В от тази част; попълнете част V,

когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част
VI.

а) Посочете наименованието на списъка или сертификата и

съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е
приложимо:
-

б) Ако удостоверението за регистрация или сертифициране е налично
в електронен формат, посочете:
-

в) Посочете препратки към документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или сертифицирането, и ако е приложимо
— класификацията в официалния списък:
-

г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички
задължителни критерии за подбор?
❍ Да
❍ Не

• Попълнете също така липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В
или Г според случая САМО ако това се изисква в съответното обявление
или в документацията за обществената поръчка

д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение

за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база
данни в съответната държава членка?
❍ Да
❍ Не

Ако съответната документация е достъпна в електронен формат,
посочете:
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Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на
обществена поръчка заедно с други икономически оператори?
❍ Да
❍ Не

• Уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата

(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
-

б) Посочете другите икономически оператори, които участват заедно
в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
-

в) Когато е приложимо, посочете името на участващата група:
-

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или

позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи
оферта:
-

Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1
• Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата,

упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Собствено име
-

Фамилно име
-

Дата на раждане
-

Място на раждане
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-

Улица и номер:
-

Пощенски код:
-

Град:
-

Държава:
---

Ел. поща:
-

Телефон:
-

Длъжност/Действащ в качеството си на:
-

Ако е необходимо, посочете подробна информация за
представителството (форми, обхват, цел...):
-

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други

субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и

критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?
❍ Да
❍ Не

• Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията,
изисквана в раздели А и Б от настоящата част и в част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите
лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на

икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола
на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,

които икономическият оператор може да използва за извършване на
строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните
субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет,
който икономическият оператор ще използва.
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Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва

• (Разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от
възлагащия орган или възложителя.)

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети
страни изпълнението на част от поръчката?
❍ Да
❍ Не

Ако да и доколкото е известно, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
-

• Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази
информация в допълнение към информацията съгласно част I,

предоставете информацията, изисквана съгласно раздели А и Б

от настоящата част и част ІІІ, за всеки подизпълнител/за всяка от
съответните категории подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: Основания, свързани с наказателни присъди

В член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:

Участие в престъпна организация

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр.
42).

Отговор:
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❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Корупция

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно

която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен

в присъдата? Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с

корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности
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или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ
С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение

2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията
в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за

изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното

законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия
оператор.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Измама
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Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно

която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в

присъдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-
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Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за

изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или
опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото
рамково решение.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
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URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член
1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Детски труд и други форми на трафик на хора

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от

5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/
ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
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❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски

В член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Плащане на данъци

Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със
задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която
е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Съответна държава или държава членка
---

Размер на съответната сума
-

---

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не
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Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не

Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-

В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-

Опишете използваните средства.
-

Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или

социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Плащане на социалноосигурителни вноски

Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със

задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в

страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия
орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
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❍ Да
❍ Не

Съответна държава или държава членка
---

Размер на съответната сума
-

---

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не

Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не

Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-

В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-

Опишете използваните средства.
-

Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или

социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
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-

Код
-

Издаден(о) от
-

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси
или професионално нарушение

В член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:

Нарушение на задължения в областта на екологичното право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

задълженията си в областта на екологичното право? Както е посочено за
целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за

обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Нарушение на задължения в областта на социалното право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

задълженията си в областта на социалното право? Както е посочено за

целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за

обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
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-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Нарушение на задължения в областта на трудовото право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

задълженията си в областта на трудовото право? Както е посочено за

целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за

обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Несъстоятелност

Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
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-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Производство по несъстоятелност

Икономическият оператор предмет ли е на производство по
несъстоятелност или ликвидация?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
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-

Споразумение с кредиторите

Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство

Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност
ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-
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Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Управляване на активите от ликвидатор

Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или
от съда?

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
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❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Прекратена стопанска дейност

Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за
възлагане на обществена поръчка

Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси

съгласно посоченото в националното законодателство, в обявлението или
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в документацията за обществената поръчка, свързан с участието му в
процедурата за възлагане на обществената поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за
възлагане на обществена поръчка

Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли

ли са консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или

участвали ли са по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане
на обществена поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне
на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата

Икономическият оператор извършил ли е някое от следните действия:
а) Виновен е за подаване на неверни данни при предоставянето на

информацията, необходима за удостоверяване на липсата на основания за
изключване или на изпълнението на критериите за подбор,
б) Укрил е такава информация,

в) Не е могъл без забавяне да предостави съответните документи,
изисквани от възлагащия оран или възложителя, и

г) Опитал се е да упражни непозволено влияние върху процеса на

вземане на решения от възлагащия оран или възложителя, да получи

поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства
в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави
поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже

съществено влияние върху решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?
Отговор:
❍ Да
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❍ Не
Г: Специфични национални основания за изключване

Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?

Специфични национални основания за изключване

Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в

националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган
или възложителя. Прилагат ли се специфични национални основания за
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Част IV: Критерии за подбор
В: Технически и професионални способности

В член 58, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:

За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид

Само за обществени поръчки за услуги: През референтния период

икономическият оператор е предоставил следните основни услуги от
-24-

конкретния вид. Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит
до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.
Описание
-

Сума
-

---

Начална дата
-

Крайна дата
-

Получатели
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Образователна и професионална квалификация

Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният

му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или
в документацията за обществената поръчка) притежават следната
образователна и професионална квалификация:
Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
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❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Възлагане на подизпълнители в процентно изражение

Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на

подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение)
от поръчката. Ако икономическият оператор е решил да възложи на
подизпълнители изпълнението на част от договора и ще използва

капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, попълнете
отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
Опишете по-конкретно:
-

Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление

В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:

Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за
осигуряване на качеството

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати,

изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор

отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за
достъпност за хора с увреждания?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Ако „не“, обяснете защо и посочете какви други доказателства
относно схемата за осигуряване на качеството могат да бъдат
представени:
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
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❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Край
Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор декларира, че:

Изпълнява обективните и недискриминационни критерии или

правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят
на кандидатите по следния начин:

В случай че се изискват определени сертификати или други

документални доказателства, посочете за всеки от тях дали

икономическият оператор разполага с изискваните документи:

Ако някои от тези сертификати или документални доказателства са на
разположение в електронен формат, посочете за всеки от тях:
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-
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Част VI: Заключителни положения

Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части
II — V по-горе, е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на
последствията при представяне на неверни данни.

Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при
поискване и без забава да представи указаните сертификати и други
документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи

придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната

национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил

необходимата информация (уеб адрес, орган или организация, издали

документа, точна информация за документа), за да може възлагащият

орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване,
информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за
достъп до документите), или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от

изпълнението на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива
2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган или
възложителят вече притежава съответната документация.

Икономическият оператор дава своето официално съгласие възлагащият
орган или възложителят, посочен в Част I, да получи достъп до

документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част

IV от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки, за
целите на обществената поръчка, посочена в Част I.

Дата, място и — когато се изисква или е необходимо — подпис(и):
Дата
-

Място
-

Подпис

-28-

ОБРАЗЕЦ О3
Списък
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец,
обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице)

участник в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
наименование: Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране
на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“, реф. номер 180-107, декларирам
следният списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от
ППЗОП:
1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както
следва: ………………………………………… (посочва се за участника и участниците в
обединение)

1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите …………………….
(изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица …………………….
(изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва:
………………………………………
1.3. Начин на представителство:
 …………………….
 …………………….

Посочва се начина на представителство, съгласно актуално състояние на участника/
учредителен акт/ устав и др. Информацията се представя за участник, участник в
обединение, трето лице, подизпълнител, като текста се копира толкова пъти, колкото е
необходимо
2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП:
2.1. Лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и
чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
 …………………..
 …………………..

Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника
самостоятелно или заедно с друго лице.
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо
2.2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника
(съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.

ОБРАЗЕЦ О3
2.2.1. Лицата, които управляват и контролират участника, съгласно законодателството
на държавата в която са установени (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..

Информацията се представя в останалите случаи извън хипотезите на чл. 40, ал. 2, т1-8 от ППЗОП вклю чително за чуж дестранните лица и се отнася за участник,
участник в обединение, трето лице, подизпълнител, като текстът се копира толкова
пъти, колкото е необходимо.
2.3. Прокуристи:
 ……………….
 ……………….

В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
Лицата по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са посочените в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
2.4. Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи и/или които имат правомощия да упражняват контрол при вземане
на решения от органите на управление:
 ……………………
 ……………………

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение по Закона
за задълженията и договорите (ЗЗД), което не е юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правноорганизационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД),
което не е юридическо лице.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:

ОБРАЗЕЦ О3
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват
в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение по ЗЗД, което не е
юридическо лице, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им
форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение по ЗЗД, което не е
юридическо лице, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О4
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Предложение за изпълнение на поръчката
Наименование на поръчката: Доставка и внедряване на софтуерен модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“
Референтен номер: 180-107
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно
съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за
участие, в т.ч. техническата спецификация.
1. Ще изпълним от предмета на поръчката следното:
1.1. Предложението за изпълнение на поръчката е посоченото в настоящото и съгласно
Приложение № 1 към Предложението за изпълнение на поръчката – където сме посочили
предложението ни за изпълнение на предмета на поръчката (в което съответно са
посочени
отговор/описание/обяснение
за
начина
на
изпълнението/реализиране/съответствие на всяко от изискванията, разписани в
Техническата спецификация - Приложение № 1 с наименование „Функционални
изисквания“ и Приложение № 2 с наименование „Нефункционалните изисквания“, които
са идентифицирани чрез код от вида: МDP_XXX № или PD_YYY №.
(Отговорът/описанието/обяснението за начина на изпълнение/реализиране/съответствие
на конкретно изискване трябва да бъде номериран/идентифициран чрез кода на
изискването (МDP_XXX № или PD_YYY №).
- Забележка: Ако при попълване на Приложение № 1 към Предложението за изпълнение,

във връзка с посочване на начина на изпълнение на конкретно изискване, Участникът
реферира или препраща към други документи от офертата си, е задължително да бъде
посочено точното заглавие на документа, към който се препраща и страницата от
офертата, на която документът се намира.
2. Интелектуална собственост: / Ненуж ното се зачертава/
2.1. Ние притежаваме правата на интелектуална собственост на предлагания МДПР или
2.2. Ние сме оторизирани (притежаваме право, дадено ни) да модифицираме и да
развиваме предлагания МДПР (притежаваме посочените права) от: ……………………
(посочват се имената на физическото/ите лице/а и/или наименованието на
юридическото/ите лице/а, адрес, телефон и имейл за контакт), притежател/и на
правата на интелектуална собственост на предлагания МДПР.

Прилага се заверено копие „Вярно с оригинала“ на оторизационно писмо, в случай че е
приложимо.
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3. Срокове на изпълнение на поръчката:
3.1. Общият срок за изпълнение на предмета на договора е до ……………….. 60
(шестдесет) месеца от датата на сключването му, разпределен както следва:
3.1.1. Общият срок за изпълнение на дейностите от т.1.1.1 до т.1.1.5. вкл., от предмета
на проекта на договора е до ........... (не по-дълъг от 6 /шест/) месеца, считано от датата
на сключване на договора.
3.1.2. Срокът за изпълнение на дейностите по обучението по т.1.1.6. от предмета на
проекта на договора е съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото
предложение и изискванията на приложение № 1 и № 2 от Техническата спецификация.
3.1.3. Срокът за изпълнение на дейностите по тестовото използване на МДПР по т.1.1.7.
от предмета на договора е 3 /три/ месеца, съгласно посоченото в Приложение № 1 към
настоящото предложение и изискванията на приложение № 1 и № 2 от Техническата
спецификация.
3.1.4. Периодът за гаранционната поддръжка на МДПР по т. 1.1.8. от проекта на договора
е 36 (тридесет и шест) месеца, като изискванията към осъществяването на гаранционната
поддръжка са съгласно посоченото в Приложение № 1 към настоящото предложение и
изискванията на приложение № 1 и № 2 от Техническата спецификация.
3.1.5. Периодът на гаранционната поддръжка на доставеното техническо оборудване във
връзка с изпълнение на дейностите по т. 1.1.3. от проекта на договора е .....................(не
по-малко от 36 (тридесет и шест)) месеца, като изискванията към осъществяването на
гаранционната поддръжка са съгласно условията на приложение № 1 и № 2 от
Техническата спецификация.
3.1.6. Периодът на гаранционната поддръжка на доставените системен софтуер и
програмни продукти обезпечаващи функционирането и използването на използването на
МДПР по т.1.1.3. от проекта на договора е .....................(не по-малко от 36 (тридесет и
шест)) месеца, като изискванията към осъществяването на гаранционната поддръжка са
съгласно са съгласно условията на приложение № 1 и № 2 от Техническата
спецификация.
3.1.7. Изпълнение на дейностите по развитие на МДПР по т.1.1.10. от проекта на договор
започва със старта на периода за гаранционна поддръжка МДПР по т. 1.1.8. от проекта на
договора и продължава до началото (първия ден) на последното тримесечие от периода
за сервизна поддръжка по т.3.1.8. от от настоящото предложение.
3.1.8. Срокът за осъществяване на сервизното обслужване на МДПР по т. 1.1.9. от
предмета на проекта на договора е 15 (петнадесет) месеца, като изискванията към
осъществяването на сервизното обслужване са съгласно посоченото в Приложение № 1
към настоящото предложение и изискванията на приложение № 1 и № 2 от Техническата
спецификация.
4. Начин на плащане:
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3. от проекта на договора, както следва:
4.1.1. ….. % (не повече от 20%) от цената по т. 3.1. от проекта на договора в срок до 10
работни дни от представяне от нас на следните документи в Централно управление на
„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София 1336, район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо
Владигеров” № 66:
а) Парична сума, банкова гаранция - съгласно изискванията по т.4.2. и условията на
образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, открита в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД, или застраховка,
съгласно изискванията на т.4.3., за сума, в размер на авансовото плащане. Паричната
сума, банковата гаранция или застраховката следва да бъде открита и представена на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на договора.
б) оригинална фактура за дължимата сума, представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока за
представяне на паричната сума, банковата гаранция или застраховката.
4.1.2. ……. % (не повече от 60 %) от цената по т. 3.1. от проекта на договора, до 10
работни дни след изпълнение на дейностите по по т.1.1.1. до т.1.1.5. от предмета на
проекта на договора и представяне на следните документи в Централно управление на
„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София 1336, район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо
Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателен протокол за удостоверяване на извършване на дейностите по
т.1.1.1. до т.1.1.5. от предмета на проекта на договора, съгласно изискванията на
Приложение № 1 към проекта на договора.
4.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща остатъка от дължимата обща цена по т.3.1. от проекта на
договора (но не по-малко от 20% от същата), в срок до 10 работни дни след изпълнение
на дейностите по тестовото използване по т.1.1.7. от предмета на проекта на договора и
представяне от нас на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз”
ЕАД - гр. София 1336, район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) окончателен двустранен протокол удостоверяващ изпълнението на всички изискуеми
дейности по тестовото използване по т.1.1.7. от предмета на проекта на договора.
4.1.4. Възложителят заплаща цената по т. 3.2. от проекта на договора, до 10 работни дни
след изпълнение на дейностите по обучение по т. 1.1.6. от предмета на договора и
представяне на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД гр. София 1336, район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателен протокол за удостоверяване на извършване на дейностите по т.
1.1.6. от предмета на проекта на договора.
4.1.5. Възложителят заплаща стойността на възложените и изпълнени дейности по
развитие на МДПР по т.1.1.10 от проекта на договора до 10 работни дни след представяне
на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София
1336, район „Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
а) оригинална фактура за дължимата сума за конкретната заявка;
б) двустранно подписан протокол за удостоверяване на извършване на съответните
дейности по развитие на МДПР по т.1.1.10 от предмета на проекта на договора за
конкретната заявка.
4.1.6. След стартиране на периода за сервизното обслужване по по т.1.1.9. от предмета
проекта на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т.3.3. от проекта на договора,
ежемесечно във вид на месечен абонамент в размер на - съгласно предложението НИ от
Приложение № 1 към Ценовото предложение, до 10 (десет) работни дни след изтичане на
съответния месечен период и след представяне на следните документи:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) месечен протокол за отчет и констативен протокол за извършените дейности във
връзка с осъществяване на сервизната поддръжка през изтеклия месец.
4.2. Банковата гаранция по т. 4.1.1., буква „а“ следва да бъде със срок на валидност – 1
(един) месец след подписване на окончателен двустранен протокол удостоверяващ
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изпълнението на всички изискуеми дейности по по т.1.1.1. до 1.1.5., вкл. и т.1.1.7. от
предмета на проекта на договора и се освобождава до три дни след връщане или
усвояване на аванса. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с
възможност да се усвои изцяло или на части. Гаранцията трябва да съдържа задължение
на банката-гарант, да извърши плащане при първо писмено искане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е изпълнил дейности,
покриващи пълната стойност на авансовото плащане или не е удължил срока й на
валидност. Банковата гаранция ще бъде приета при условие, че условията на същата са в
пълно съответствие с условията на образеца на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (образец О15). Разходите
по откриването и обслужването на гаранцията в т.ч. по нейното усвояване са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата гаранция не може да съдържа външни препратки към общи
правила, кодифицирани търговски обичаи и/или интегрална част от българското
законодателство по силата на препращаща норма на чл. 288: “За неуредените с този
закон положения за търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство, а при непълнота и в него – търговските обичаи. При различия в
търговските обичаи се прилагат обичаите по местоизпълнението” от Търговския закон.
Банковата гаранция трябва да бъде издадена от местни банки или от клонове с
регистрирана дейност в Р. България на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от
БНБ за осъществяване на гаранционни сделки. Банковата гаранция се представя на
български език или английски език. В случай че гаранцията е представена на английски
език, то към нея се прилага документ и в превод на български език.
4.3. Застраховка, за сума в размер на авансовото плащане, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговарящата на
следните условия: „Булгартрансгаз” ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.). Всички разходи за избор на
Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия са
за сметка Застрахования (изпълнителя по договора). Основно покритие по застраховката
е сумата в размер на авансовото плащане. Застрахователната премия да е платена от
Застрахования еднократно в пълен размер. При пълно или частично неизпълнение на
задълженията от страна на Изпълнителя по договора, Застрахователят неотменимо и
безусловно да е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от
последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на
застрахователната сума в застрахователната полица. Общите условия на застрахователя
не трябва да противоречат на Закона за обществените поръчки и на условията на
застраховката и не трябва да е включено изискване за доказване на настъпили
щети/вреди за възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от страна на
изпълнителя и клаузи на сключения договор. Плащането да е в срок до 15 календарни
дни след получаване на първо надлежно Искане за плащане от Бенефициента по
застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по
застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението и доказателства от страна на Бенефициента за наличие на
нарушения и/или други документи не се изисква да бъдат прилагани към искането.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др.
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя. Бенефициентът няма задължения да доказва, че застрахованият по
застрахователната полица не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
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Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. Изпълнителят по договора
предоставя оригинала на застрахователната полица заедно с копие от разписката за
платената премия. Застраховката следва да е със срок на валидност – 1 (един) месец след
подписване на окончателен двустранен протокол удостоверяващ изпълнението на всички
изискуеми дейности по по т.1.1.1. до 1.1.5., вкл. и т.1.1.7. от предмета на проекта на
договора и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
4.4. В случай че банковата гаранция за авансово плащане/застрахователната
полица/платежното нареждане и/или фактурата за авансовото плащане не бъдат
представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока на т. 4.1.1., б. „а“, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
откаже плащането на аванса по т. 4.1.1., като в този случай плащането по т.4.1.1. се
извършва при заплащане на съответната сума по т. 4.1.3. от настоящото.
Когато Изпълнителят и/или подизпълнителят не е местно лице за Р. България.
4.5. Преди извършване на дължимо плащане, НИЕ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сме/е длъжни/ен
да представим/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с документите за дължимото плащане и
изискуемите, съгласно действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане, документи, а именно:
а) удостоверение от данъчната администрация на НАШАТА страна/ на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в съответствие с нейната практика и компетентност, че .................................... попълва
се името на НИЕ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ) e местно лице за ........................................(попълва
се името на страната).
б) Декларация от ................................................................................(попълва се името
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ), че същият е притежател на дохода от настоящия
договор от източник в Р. България и ....................................................(попълва се името
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ) не притежава място на стопанска дейност или
определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи са
действително свързани.
в) Пълномощно, с което НИЕ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го
представлява пред Националната Агенция по Приходите Република България във връзка с
изпълнението на настоящия договор.
4.6. В случай че общият размер на платените средства по договора е до 500 000 лв.
годишно, документите по т.4.5. се представят на Възложителя, като в този случай не е
необходимо представянето на становище от Националната агенция по приходите,
съгласно чл. 142 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
4.7. В случай на непредставяне от НАША страна/от страна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
изискуемите документи в установения за това срок, съгласно действащата Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа 10% данък при
източника при плащане на всички услуги, които са технически услуги по смисъла на т. 9
от параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното и подоходно
облагане, действащ в Република България.
4.8. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Нас или на Възложителя и за която има посочена
конкретна единична цена в Приложение № 1 към ценовото предложение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
4.9. Разплащанията по т. 4.8. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Нас, като ние сме длъжни да го предоставим на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
4.10. Към искането по т. 4.9. Ние предоставяме становище, от което да е видно че не
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оспорваме плащанията или част от тях като недължими. Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни след
представяне на подписан приемо-предавателния протокол и оригинал на фактура,
издадена от Изпълнителя по реда разписан в т. 4.1. и т. 4.4. от настоящото предложение.
4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 4.9., когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
Приложения:
Приложение № 1 – Приложение № 1 към Предложението за изпълнение на
поръчката;
Приложение № ………………………
Забележка:
В случай, че към предложението за изпълнение на поръчката бъдат приложени
документи на чужд език, същите следва да се придружават с превод на
български език.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Образец О4-1
Софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите

с предмет:

Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“,
референтен № 180-107

от Участника:………………………………………………………………………………………………………..
/посочва се наименованието на Участника/

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1

Образец О4-1
Софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите

I.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, РАЗПИСАНИ В
„СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ИЗИСКВАНИЯТА”

Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
всяко от изискванията, в случай че счита за необходимо.
Участникът може да добавя допълнителни редове в таблицата на описание на начина
на изпълнение на изискванията на Спецификацията на изискванията.

КОД И
НОМЕР НА
ИЗИСКВАНЕТО

ОПИСАНИЕ И/ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ/РЕАЛИЗИРАНЕ/СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА С ИЗИСКВАНЕТО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
/В полето се попълва изискваната информация, описва се начина, по който
Участникът ще изпълни съответното изискване или начинът, по който
предложението му удовлетворява изискването на Възложителя,
или се посочва номер и заглавие на приложението към предложението за
изпълнение
на
поръчката
и
страницата
от
документацията/предложението/офертата на Участника, на която се
намира описанието/обяснението за начина на изпълнение на изискването
и/или други обяснителни и доказателствени материали./

РАЗДЕЛ II:
MDP_FR 1
MDP_FR 2
MDP_FR 3
MDP_FR 4
MDP_FR 5
MDP_FR 6
MDP_FR 7
MDP_FR 8
MDP_FR 9
MDP_FR 10
MDP_FR 11
MDP_FR 12
MDP_FR 13
MDP_FR 14
MDP_FR 15
РАЗДЕЛ III:
MDP_INTR 1
MDP_ INTR 2
MDP_ INTR 3
MDP_INTR 4

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ИНТЕГРИРАНЕ И ИНТЕРФЕЙСИ С ДРУГИ СИСТЕМИ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, РАЗПИСАНИ В
ДОКУМЕНТА „НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ
НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА”

II.

Участникът може да представи допълнителна информация относно реализиране на
всяко от изискванията, в случай че счита за необходимо.
Участникът може да добавя допълнителни редове в таблицата на описание на начина
на изпълнение на изискванията на Пълното описание на предмета на поръчката.
КОД И
НОМЕР НА
ИЗИСКВАНЕТО

ОПИСАНИЕ И/ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ/РЕАЛИЗИРАНЕ/СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА С ИЗИСКВАНЕТО НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
/В полето се попълва изискваната информация,
описва се начина, по който Участникът ще изпълни съответното изискване
или начинът, по който предложението му удовлетворява изискването на
Възложителя,
или се посочва номер и заглавие на приложението към предложението за
изпълнение
на
поръчката
и
страницата
от
документацията/предложението/офертата на Участника, на която се
намира описанието/обяснението за начина на изпълнение на изискването
и/или други обяснителни и доказателствени материали./

РАЗДЕЛ II:

ЦЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОБХВАТ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

3.

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА - ИЗИСКУЕМИ ДЕЙНОСТИ И ОБЕМ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ III:

НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

I.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ MДПР
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНТЕРФЕЙСА, СТИЛА И УДОБСТВОТО ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕ

1.
MDP_ISUR
MDP_ISUR
MDP_ISUR
MDP_ISUR
MDP_ISUR
2.

1
2
3
4
5

MDP_AVR 1
MDP_AVR 2

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДЕЖДНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА МДПР

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Образец О4-1
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3.
3.1
MDP_TENVR 1
MDP_TENVR 2
3.2
MDP_DBR 1
4.
4.1
MDP_AUDR
MDP_AUDR
MDP_AUDR
MDP_AUDR
MDP_AUDR
MDP_AUDR
MDP_AUDR
4.2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЧНАТА СРЕДА
Оперативна среда

Система за управление на база данни
СИГУРНОСТ И ОТОРИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ
Съхранение на информацията и проследимост на събитията

1
2
3
4
5
6
7

MDP_AZR 1
MDP_AZR 2
4.3
MDP_IDR 1
MDP_IDR 2
MDP_IDR 3
MDP_IDR 4
5.
MDP_ADMR 1
MDP_ADMR 2

Зони за достъп
Идентификация, автентикация и поверителност на информацията

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

II.

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ И ЛИЦЕНЗИ

1.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ

MDP_LICR
MDP_LICR
MDP_LICR
MDP_LICR
MDP_LICR
MDP_LICR

1
2
3
4
5
6

2.
MDP_LICR
MDP_LICR
MDP_LICR
MDP_LICR

7
8
9
10

3.

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

ЛИЦЕНЗИ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
ЗА СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ РЕЖИМИТЕ
НА РАБОТА НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

MDP_LICR 11
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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MDP_LICR 12
MDP_LICR 13
MDP_LICR 14
III.
MDP_TI 1
MDP_TI 2
MDP_TI 3
MDP_TI 4
MDP_TI 5
MDP_TI 6
MDP_TI 7
MDP_TI 8
MDP_TI 9
MDP_TI 10
MDP_TI 11
IV.
MDP_DOCR 1
MDP_DOCR 2
MDP_DOCR 3

1.

MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ПРЕДСТАВЕНА
СЛЕД
ПОДПИСВАНЕ
НА
ДОГОВОРА
И
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕТАЙЛНА
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДИЗАЙН НА СИСТЕМАТА

2.

ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
СЪПЪТСТВАЩА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА, ВНЕДРЯВАНЕ И
ИНТЕГРИРАНЕ НА МПДР

3.

ИЗИСКВАНИЯ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
СЪПЪТСТВАЩА
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
РАЗРАБОТВАНЕ
НА

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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ИНТЕРФЕЙСНИ МОДУЛИ/ПРОГРАМНИ ИНТЕРФЕЙСИ
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
СЪПЪТСТВАЩА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО
ОБОРУДВАНЕ, СИСТЕМЕН СОФТУЕР, СУБД И ДРУГИ ПРОГРАМНИ
ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЕЖДНА
РЕЗЕРВИРАНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, И ИЗГРАЖДАНЕТО
НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МДПР

4.

MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5.
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

27
28
29
30
31
32

6.
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

33
34
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
35
36

7.
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

37
38
39
40
41
42
43

ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕТАПА ТЕСТВАНЕ

СЪПЪТСТВАЩА

ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
СЪПЪТСТВАЩА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
ФИНАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА/ПОРЪЧКАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МДПР

СЪПЪТСТВАЩА
И ПУСКАНЕ В

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

44
45
46
47
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
СЪПЪТСТВАЩА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

8.
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

48
49
50
51
52
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
СЪПЪТСТВАЩА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА И ЗАЯВКИТЕ ЗА
ПРОМЯНА/РАЗВИТИЕ

9.
MDP_DOCR 53
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR
MDP_DOCR

54
55
56
57
58
59

V.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1.

МЯСТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

MDP_KNTR 1
MDP_KNTR 2
MDP_KNTR 3
MDP_KNTR 4
2.
MDP_KNTR 5
MDP_KNTR 6
VI
1.
MDP_TST 1
MDP_TST 2
MDP_TST 3
2.
MDP_TST 4
MDP_TST 5
MDP_TST 6
3.
MDP_TST 7
VII.

РОЛИ И БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕСТВАНЕТО
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МДПР ЗА ТЕСТОВ ПЕРИОД

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ И ОКОНЧАТЕЛНО ПУСКАНЕ
НА СИСТЕМАТА В ЕКПЛОАТАЦИЯ
ИЗИСКВАНИЯ
ПОДДРЪЖКА

КЪМ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА

ГАРАНЦИОННАТА

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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1.
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR

ПЕРИОД И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
1
2
3
4

2.
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
3.
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR
MDP_WAR

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3
18.4

4.
MDP_WAR 19
5.
MDP_WAR 20
MDP_WAR 21
MDP_WAR 22
MDP_WAR 23
MDP_WAR 24
MDP_WAR 25
MDP_WAR 26
MDP_WAR 27
VIII.
1.
MDP_MNT 1
2.
MDP_MNT 2
MDP_MNT 3
MDP_MNT 4

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА
ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА НА МДПР

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА

СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПО ВРЕМЕ НА
ПЕРИОДА ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ГАРАНЦИОННАТА
ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ

ПОДДРЪЖКА

НА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА
ПЕРИОД НА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА
ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА
СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА НА МДПР

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
3.
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.1
28.2
28.3
28.4

4.
MDP_MNT
5.
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT
MDP_MNT

29

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕРВИЗНАТА ПОДДРЪЖКА

СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПО ВРЕМЕ НА
ПЕРИОДА ЗА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

30
31
32
33

IX.

РАЗВИТИЕ НА МДПР

1.

РАЗВИТИЕ НА МДПР– ОПРЕДЕЛЕНИЕ

MDP_DEV 1
MDP_DEV 2
2.
MDP_DEV
MDP_DEV
MDP_DEV
MDP_DEV

РАЗВИТИЕ НА МДПР– ПРОЦЕДУРА
3
4
5
6

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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3.

РАЗВИТИЕ НА МДПР– ОБХВАТ

MDP_DEV
MDP_DEV
MDP_DEV
4.
MDP_DEV
MDP_DEV
MDP_DEV
5.

7
8
9

ПЕРИОД ЗА РАЗВИТИЕ И СРОКОВЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ

10
11
12

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ПРОМЯНА

В предложение за изпълнение на поръчката не се обявяват цени! Тук може
да бъде потвърдено съответствието на предложението с изискването и/или
начинът на изпълнението му.

MDP_DEV 13
MDP_DEV 14
III.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ПОРЪЧКАТА
СЪС
СПЕЦИФИКАЦИЯТА
НА
ИЗИСКВАНИЯТА
И
УСЛОВИЯТА
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ПОСОЧЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
УЧАСТИЕ

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
/Ако е приложимо,
се попълва информация в свободен текст или се посочва заглавието на приложението и
страницата от офертата на Участника, на която се намира посоченото приложение/
IV.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОРЪЧКАТА

КЪМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Участникът може да добавя допълнителни редове в таблицата.
ПРИЛОЖЕНИЕ
НОМЕР / КОД

Образец
Образец
Образец
Образец
Образец

/В полето се посочва страницата от
документацията/предложението/офертата на Участника, на която се
намира приложението/
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

I.

Наименование на
образеца:

МЯСТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

PD_DOC 3
PD_DOC 4
PD_DOC 5
MDP_TI 3
MDP_LICR

Страница от офертата на Участника, на която се намира приложения
попълнен образец:

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10

Образец О4-1
Софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите

7
II.

Наименование на
документа:

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА ДОКУМЕНТИ И
ПРИЛОЖЕНИЯ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Страница от офертата на Участника, на която се намира приложения
документ:

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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ОБРАЗЕЦ MDP_LICR 7
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа
„МДПР“” С РЕФ. № 180-107

№

Списък с програмните продукти, които ще бъдат доставени и използвани във връзка с изпълнение на поръчката:
„Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“”
Допълнителна
информация
или други
Производител –
Условия за
особености
име, линк към
Специфични
Предназначеподновяване/
относно
Наименоваweb-site-а на
Срок на
изисквания и
ние на
удължаване
интелектуална
ние на
Брой
Вид
производителя с
предлаганиусловия във
софтуера в
правата за
та собственост
програмния
лицензи лицензи
информация за
те лицензи
връзка с
рамките на
ползване/срок
и правата на
продукт
продукта и
правата на
поръчката
а на лиценза
ползване на
начина на
ползване
(ако е
продукта, в
лицензиране
приложимо)
случай на
необходимост

В случай на необходимост, Участникът може да добави допълнителни полета, редове и колони към таблиците от образците.
Участникът може да приложи към настоящия списък материали с допълнителна обяснителна информация.
Наименование на
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ОБРАЗЕЦ MDP_LICR 7
Участника/подизпълнител/и:

_________________________

Дата:

________/ _________ / ______

Представляващ:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

Упълномощено лице:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

__________________________

Стр. 2 от 2

ОБРАЗЕЦ MDP_TI 3
СПИСЪК С ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ДОСТАВЕНО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
„ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ПО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА „МДПР“”
С РЕФ. № 180-107

Списък с техническото оборудване, което ще бъде доставено във връзка с изпълнение на поръчката:
„Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“”
Реф. №
на
продукта

Наименование на
компонента/
продукта/
изделието

Модел

Марка,
производител

Продуктов
номер

Предназначение в
рамките на
поръчката

Количество

Гаранционен
срок,
години

Продуктов номер
на гаранцията от
производителя на
техниката

Допълнителни
бележки

Описание, технически характеристики на всеки от предлаганите продукти (техническо оборудване):
Задължително е таблицата да бъде попълнена за всеки продукт.

Технически
параметри

(CPU, RAM, Hard
drives, RAID
Controller, Optical
drives, Graphics,
Form Factor)

Референтен № на продукта,
Наименование

Стойност, характеристика на
параметъра

Количество

Допълнителни бележки

Параметър А
Параметър B
Параметър C
Параметър D
Параметър E
…
…
Задължително е за всеки от предлаганите продукти (хардуерен компонент/изделие) да бъде приложена Техническа Спецификация от производителя за
конкретния /предлагания/ модел оборудване (брошура – data sheet, technical specification от производителя). В случай на необходимост, Участникът
може да добави допълнителни полета, редове и колони към таблиците от образците. Участникът може да приложи към настоящия документ материали с
допълнителна информация.
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ОБРАЗЕЦ MDP_TI 3
Наименование на
Участника/подизпълнител/и:

_________________________

Дата:

________/ _________ / ______

Представляващ:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

Упълномощено лице:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

__________________________
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ОБРАЗЕЦ PD_DOC 3
СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, КОИТО ЩЕ БЪДАТ АНГАЖИРАНИ С
С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
„ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ПО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА „МДПР“”
С РЕФ. № 180-107

Специалист
(сфера на действие,
квалификация)

Брой
необходими
специалисти с
конкретната
специализация

Етап от изпълнението
на поръчката, през
който ще бъде
необходимо участието
на специалиста

Продължителност на
очакваната заетост
на конкретния
специалист

Очаквани действия,
описание на начина,
по който се очаква
да съдейства
специалиста

Допълнителни бележки

В случай на необходимост, Участникът може да добави допълнителни полета, редове и колони към таблиците от образците.
Участникът може да приложи към настоящия документ материали с допълнителна информация.
Наименование на
Участника/подизпълнител/и:

_________________________

Дата:

________/ _________ / ______

Представляващ:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________

Подпис:
Упълномощено лице:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________

Подпис:

__________________________
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ОБРАЗЕЦ PD_DOC 4
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФРАСТРУКТУРАТА И РЕСУРСИТЕ,
КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ НА МЯСТО, ПРИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТИЧАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА МЯСТО, КАКТО И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО
ПЛАНИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ПО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА „МДПР“
Документът трябва да съдържа описание, списък на необходимите ресурси от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД (интернет достъп – параметри, технически
средства, оборудване - количество и т.н.), и други изисквания, които трябва да бъдат организирани или реализирани на място (при Възложителя) във
връзка с изпълнение на поръчката (prerequisites), включително количество, качество, график и срокове за предоставяне на съответните ресурси от
страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.
1. Ресурси, необходими във връзка с процеса по изпълнение на поръчката:
Описание на
ресурса

Минимални
изискуеми
параметри

Количество

Предназначение
на ресурса

Етап от изпълнението на
поръчката, през който
ресурсът ще бъде
необходим

Очаквана
продължителност на
използване на
ресурса

Допълнителни
бележки

2. Ресурси, необходими с цел – обезпечаване функционирането на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната
мрежа „МДП“:
Описание на
ресурса

Минимални
изискуеми
параметри

Количество

Предназначение
на ресурса

Етап от изпълнението на
поръчката, през който
ресурсът трябва да бъде
осигурен

Допълнителни
бележки

В случай на необходимост, Участникът може да добави допълнителни полета, редове и колони към таблиците от образците.
Участникът може да приложи към настоящия документ материали с допълнителна информация.
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ОБРАЗЕЦ PD_DOC 4
Наименование на
Участника/подизпълнител/и:

_________________________

Дата:

________/ _________ / ______

Представляващ:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

Упълномощено лице:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

__________________________
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ОБРАЗЕЦ PD_DOC 5
СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА ЦЕНТРОВЕ (ЦЕНТЪР/ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, РАЗВИТИЕ И/ИЛИ ГАРАНЦИОННО И СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ) НА СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТНИК В СТРАНИ ОТ ЕВРОПА, С ДОСТАТЪЧЕН РЕСУРС И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ
ГАРАНЦИОННАТА И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА МДПР, И КОИТО УЧАСТНИКЪТ ПРЕДВИЖДА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ГАРАНЦИОННАТА И
СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ПО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА „МДПР“
Сервизни центрове на Участника:……………………………………………………………………………………………….

№

Адрес на центъра за
гаранционно и
сервизно обслужване

Специализация на
центъра за гаранционно
и сервизно обслужване

(напр.: гаранционно и
сервизно обслужване, или
разработване и
гаранционно обслужване и
т.н.)

/попълва се името на участника/

Режим на работа/
работно време

(в местно време в
България: EET)

Брой сервизни специалисти в
центъра за разработване,
развитие, гаранционно и
сервизно обслужване

Допълнителни
бележки

З абел еж ка:

1. В случай на необходимост, Участникът може да добави допълнителни полета, редове и колони към таблиците от образците.
2. Участникът може да приложи към настоящия списък материали с допълнителна обяснителна и/или доказателствена информация.
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ОБРАЗЕЦ PD_DOC 5
Наименование на
Участника/подизпълнител/и:

_________________________

Дата:

________/ _________ / ______

Представляващ:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

Упълномощено лице:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________
__________________________

Подпис:

__________________________
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ О5

*

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
…………………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец,
обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице)

участник в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
наименование: Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на
режимите по газопреносната мрежа „МДПР“, реф. номер 180-107

Декларирам, че приемам клаузите в приложения към документацията за участие проект
на договор.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правноорганизационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О6
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

за срока на валидност на офертата
Долуподписаният/ната .............. с лична карта № .................., издадена на ............. от
................., с ЕГН ..................., в качеството ми на .................... (представляващ участник

юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице), представляващ ……………… (посочва се участник
юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което
няма правна форма, физическо лице) участник в публично състезание по ЗОП за възлагане

на обществена поръчка с наименование: Доставка и внедряване на софтуерен модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“, реф. номер 180107
Декларирам, че срокът на валидност на офертата е ….............. (не по-малко от 4 месеца)
месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О7
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: Доставка и внедряване на софтуерен модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“
Референтен номер: 180-107
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в т.ч. и списък на всички задължени лица по смисъла
на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
3. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Изброяват се документите, съдържащи се в офертата, като за всеки от документите се
посочва вид и количество на документите (оригинал или заверено копие и общ брой
страници), както и пореден номер на страницата в офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)

Подпис/и ………………………………….

ОБРАЗЕЦ О7

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ O8

Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Ценово предложение
Наименование на поръчката: Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско
планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“
Референтен номер: 180-107
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните условия:
 Предложените цени са определени
документацията за участие в процедурата.

при

пълно

съответствие

с

условията

от

 Всички посочени цени са в ........ (лева или евро) без ДДС.
 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
 В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем
общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана
словом в определен от комисията срок.
 При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и ще бъдем задължени да приведем единичните
цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията
срок.
Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на:
Цифром: __________________
…………. (валута), без ДДС
Словом:________________________________________________________
………… (валута) без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността и валутата, без ДДС)
Разпределена както следва:
1. Цената за извършване на дейностите по т. 1. от Приложение № 1 към Предлагана
цена (цената за извършване на дейностите по т.1.1.1. до 1.1.5., вкл. и т.1.1.7. от предмета на
проекта на договора) е в размер на:
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Словом:___________________________________ ...............валута без ДДС
[посочва се цифром и словом стойността и валутата без ДДС ]
2. Цената за извършване на дейностите по обучение по т. 2 от Приложение № 1 към
Предлагана цена (цената за извършване на дейностите по т.1.1.6. от предмета на проекта
на договора), е в размер на:
Цифром __________________ ...............валута без ДДС
Словом:___________________________________ ...............валута без ДДС
[посочва се цифром и словом стойността и валутата без ДДС ]
3. Цената за извършване на дейностите по т. 3 от Приложение № 1 към Предлагана
цена (общата цена за извършване на дейностите по т.1.1.9. от предмета на проекта на
договора) е в размер на:
Цифром __________________ ...............валута без ДДС
Словом:___________________________________ ...............валута без ДДС
[посочва се цифром и словом стойността и валутата без ДДС ]
4. Цената за извършване на дейностите по т.4 от Приложение № 1 към Предлагана цена
(Цената за извършване на дейностите по т. 1.1.10. от предмета на проекта на договора) е в
размер на:
Цифром __________________ ...............валута без ДДС
Словом:___________________________________ ...............валута без ДДС
[посочва се цифром и словом стойността и валутата без ДДС ]
Приложение: Приложение № 1 към Предлагана цена.

Забележки:
 В предложената от нас цена за всички услуги, които са технически услуги по
смисъла на т. 9 от параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
и подоходно облагане, действащ в Република България е включен дължимият данък при
източника (в Р. България) в размер на 10% от дължимото съответно плащане, съгласно
действащата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, като се задължаваме да
предоставим изискуемите документи за прилагане на спогодбата (когато Участникът не е
местно лице за Р. България). При непредставяне на изискуемите документи в установения за

това срок, съгласно действащата спогодба, Възложителят удържа 10 % от съответното
плащане;
 Посочената цена без ДДС включва всички разходи по изпълнение предмета на
поръчката.

(При публичното оповестяване, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на предлаганата обща цена
за изпълнение на предмета на поръчката от комисията за провеждане на процедурата се
оповестява предлаганата обща цена, изписана словом.)
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За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически найизгодната оферта, съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска
цена“, посочената валута на „Предлаганата цена“ от участника за изпълнение на поръчката
се преизчислява от комисията в левова равностойност, съгласно посочената от участника
валута по официалния фиксинг на БНБ към крайния срок за получаване на оферти за
участие, посочена в обявление на обществената поръчка.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо
лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Ценовото предложение се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и
посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Ценовото предложение се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ……………………..

Този докум ент задълж ително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови парам етри“, поставен в опаковката.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА на Участника -Таблица 1

№

1

Видове дейности

Ед.
Мярка

К-во

Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“,
Тестово използване и окончателното приемане и пускане на МДПР в експлоатация и
Гаранционна поддръжка

1.1.

Проучване, анализ и конкретизиране на изискванията на Възложителя, изготвяне на детайлна спецификация и
дизайн на модула

бр.

1

1.2.

Дейности по разработване, свързани с адаптирането на предлагания МДПР към изискванията на Възложителя.
Разработване на интерфейсите за връзка и обмен на информация със свързаните информационни системи.

с-ма

1

1.3.

Доставка на техническо оборудване за изграждане на надеждна и резервирана техническа инфраструктура за
функциониране на МДП и гаранционна поддръжка на доставеното техническо оборудване.(таблица 3)

к-т

1

1.4.

Доставка на програмни продукти (системен софтуер, СУБД и други програмни продукти), необходими за
обезпечаване функционирането и използването на МДПР и гаранционна поддръжка на доставените програмни
продукти.(таблица 4)

к-т

1

1.5.

Доставка, внедряване и интегриране на МДПР.Гаранционна поддръжка на МДПР.

с-ма

1

с-ма

1

1.6.

Ед. Цена в
Обща Цена в
лева/евро без
лева/евро без ДДС
ДДС

Тестване на МДПР, интерфейсите и обмена със свързаните информационни системи. Тестово използване и
окончателното приемане и пускане на системата в експлоатация. Изготвяне и предоставяне на необходимата
документация.

Общо по т. 1:
2
2.1.
2.2.

Извършване на обучение на служители на възложителя и изготвяне и предоставяне на необходимата документация, включващо:
служители за инсталиране, администриране, конфигуриране и поддръжка на МДПР и администриране на
бр. лица
приложението- мин. 2
служители за работа с/използване на МДПР - мин. 5

бр. лица
Общо по т. 2:

3

Сервизно обслужване на МДПР- на месец;
Изготвяне и предоставяне на необходимата документация.

месец

15
Общо по т. 3:

4

Развитие на МДПР мин. 2000 човеко/час;
Изготвяне и предоставяне на необходимата документация.

човеко/
час

……..
Общо по т. 4:
ВСИЧКО в лева/евро без ДДС:
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№

Ед.
Мярка

Видове дейности

К-во

Ед. Цена в
Обща Цена в
лева/евро без
лева/евро без ДДС
ДДС

Таблица 2
За всеки от програмните продукти, които ще бъдат предоставени на Възложителя с ограничен във времето лиценз /попълва се при необходимост/

№

Цена в лева/евро без ДДС за
подновяване/ удължаване
на лиценза за срок от 1
година;

Наименование на програмния продукт

Цена в лева/евро без ДДС за
подновяване/ удължаване на
лиценза за срок за срок от 3
години.

1
2
3
Таблица 3

Техническото оборудване, което ще бъде доставено във връзка с изпълнение на поръчката, съгласно посоченото в образец ОБРАЗЕЦ MDP_TI 3

№

Наименование на компонента/продукта/ изделието, референтен номер (от обр. MDP_TI3), модел, марка и продуктов
номер

Количест
во

Ед. цена в
лева/евро без
ДДС

Обща цена в лева/евро без ДДС

1
2
3
….
….
Обща цена в лева/евро без ДДС на техническото оборудване, която се посочва и в т.1.3. от Таблица 1
Таблица 4
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
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№

Видове дейности

Ед.
Мярка

К-во

Ед. Цена в
Обща Цена в
лева/евро без
лева/евро без ДДС
ДДС

№

Наименование на програмния продукт, производител – име

Количест
во

Ед. цена в
лева/евро без
ДДС

Обща цена в лева/евро без ДДС

1
2
3
….
….
Обща цена в лева/евро без ДДС на техническото оборудване, която се посочва и в т.1.4. от Таблица 1

Наименование на Участника: ........................................
Дата: ......................
Представляващ: ..........................
Име и фамилия: .............................
Подпис: .........................
Упълномощено лице: ..............................
Име и фамилия: .............................
Подпис: .........................
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност

(подава се само от участника, определен за изпълнител преди сключване на договора)
От ..............................................................................., в качеството ми на ...................
на ......................................, ЕИК/Булстат/ЕГН ......................................................,
участник, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка и
внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на режимите по
газопреносната мрежа „МДПР““, реф. номер 180-107, с който ще бъде сключен договор
за изпълнението й,
Декларирам, че:
1. В качеството ми на участник, определен за изпълнител на обществената поръчка,
свързана със системи или оборудване за информационни технологии и системи за
сигурност, се задължавам да не разгласявам по никакъв начин, конфиденциална
информация отнасяща се за „Булгартрансгаз“ ЕАД пред вертикално интегрираното
предприятие - „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него,
изпълняващо дейности по доставка или производство на природен газ, станала ми
известна по повод изпълнение на договора.
2. В качеството ми на участник, определен за изпълнител на обществената поръчка, с
който ще бъде сключен договор за изпълнението й, се задължавам да пазя
конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространявам и публикувам,
както и да не я предоставям на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. В качеството ми на участник, определен за изпълнител на обществената поръчка, с
който ще бъде сключен договор за изпълнението й, се задължавам да върна при
поискване от страна на “Булгартрансгаз” ЕАД всички предоставени ми документи и
носители на информации.
Дата: ..........201... г.

Декларатор: .........................

(подпис)
* Конфиденциална информация по смисъла на настоящата декларация е всяка търговска,
техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид,
включително информация относно интелектуалната собственост, сделките, деловите връзки и
финансовото състояние на “Булгартрансгаз” ЕАД или на неговите партньори.
* Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата декларация
представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на
хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както
и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово
осведомяване, печатните издания или Интернет.
* Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването,
развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с
“Булгартрансгаз” ЕАД.
* Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на
информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на
информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

ДЕКЛАРАЦИЯ*
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по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ)
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
…………………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец,
обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице,
трето лице) участник в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с

наименование: Доставка и внедряване на софтуерен модул за диспечерско планиране на
режимите по газопреносната мрежа „МДПР“, реф. номер 180-107 на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
Не извършвам консултантски услуги и не съм изпълнител на дейности, свързани със системи
или оборудване за информационни технологии и системи за сигурност по отношение на
достъпа на вертикално интегрираното предприятие - „Български енергиен холдинг” ЕАД или
която и да е друга част от него, изпълняващо дейности по доставка или производство на
природен газ.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
*В случай че участникът/участник в обединение/ подизпълнител и/или трето лице, което ще

участва при изпълнение на предмета на поръчката, изпълнява дейности, посочени в чл. 81ж,
ал. 10 от Закона за енергетиката на вертикално интегрираното предприятие „Български
енергиен холдинг” ЕАД или на други негови части или не е видно същият дали изпълнява
такива дейности, участникът се отстранява от процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от
ЗОП.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
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Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Наименование на ................................ трето лице по чл. 51а, ал. 2 от ЗОП и посочване на
правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ите трето лице.

Стр. 2 от 2

ДЕКЛАРАЦИЯ*
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по чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ)
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................
(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
…………………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец,
обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице,
трето лице) участник, определен за изпълнител в публично състезание по ЗОП за възлагане
на обществена поръчка с наименование: Доставка и внедряване на софтуерен модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа „МДПР“, реф. номер 180-107
на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
Не извършвам консултантски услуги и не съм изпълнител на дейности, свързани със системи
или оборудване за информационни технологии и системи за сигурност по отношение на
достъпа на вертикално интегрираното предприятие - „Български енергиен холдинг” ЕАД или
която и да е друга част от него, изпълняващо дейности по доставка или производство на
природен газ.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
* В случай на непредставяне на декларацията или в случай че някой от деклараторите

изпълнява дейности, посочени в чл. 81ж, ал. 10 от Закона за енергетиката на вертикално
интегрираното предприятие „Български енергиен холдинг” ЕАД или на други негови части,
не се сключва договор с определения изпълнител.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо
лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен търговец
или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и
посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
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*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които
участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

Наименование на ................................ трето лице по чл. 51а, ал. 2 от ЗОП и посочване на
правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ите трето лице.
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ОБРАЗЕЦ 15
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДО
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ЛЮЛИН“ 2,
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66,
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478
Ние, _____________ /Банка/ _____________със седалище /адрес/ сме известени от нашият
Клиент ................................... (посочва се наименование на участника и правно

организационна форма, както и ЕИК. Когато участникът е обединение, което няма
определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него,
както и правно организационната им форма в случай, че имат такава) наричан за краткост

по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, и Вие сте страни по договор №
......... от
г. [посочва се № и дата на сключения договор за обществена поръчка] за обект:
[описва се предмета
на поръчката, както и референтния номер]и че при подписването на този Договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която ще обезпечава авансово
предоставените средства. Съгласно условията на плащане от проекта на договор част от
документацията на обществената поръчка от Ваша страна ще бъде извършено в полза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер ____% (словом: _______%), от стойността на
договора, на стойност ____________ (словом: _______________) [посочва се цифром и
словом стойността и валутата на авансовото плащане], срещу представена банкова гаранция
за 100 % от същата сума.
Във връзка с гореизложеното, ние ______________ [Банка], с настоящото поемаме
неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но
общия размер на които не надвишават _____________ (словом:___________________)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на авансовото плащане] в срок до 3
(три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата
декларация, че:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е изпълнил договорните си задължения, покриващи
пълната стойност на авансовото плащане;
и
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е успял да възстанови дължимата сума от авансовото
плащане, покриваща неизпълнения размер на дейностите, съгласно Договора.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените
от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за усвояване на суми
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по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно
шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че Вашето
оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба
и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане,
извършено по нея.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече ________________________ [посочва се
условието, при което ще бъде освободена банковата гаранция] в съответствие с условията
по договора, но не по-късно от ___часа на _________ г. [посочва се часа и датата на
валидност на гаранцията съгласно условията по договора за обществена поръчка], до която
дата какъвто и да е иск по нея, предявен при горепосочените условия, не е постъпил
в........................./Банка, адрес/ След ___________тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази
гаранция,ако съгласно условията на договора приемането на дейностите не се осъществи
преди датата на изтичане на тази гаранция.
Ние сме информирани, че Банковите разходи по откриването и поддържането на
банковата гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ......................................./Банка, адрес/.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подписи и печат,
(БАНКА)__

