
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и 

мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

 

П О К А Н А 
за 

представяне на оферта, по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП 

 
Областна администрация - Габрово, с административен адрес в гр. Габрово, 

пл.Възраждане №5, в изпълнение на Заповед № РД-02-01-8/10.02.2012 г. на Областен 

управител на област Габрово и на основание чл.2б, ал.1, предл. първо и чл.2 в, ал.1 от 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), Ви отправя покана за 

представяне на оферта за изпълнение на услуга, при следните условия: 

 

1. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл.2 ал.1 т.2 от Наредбата за възлагане 

на малки обществени поръчки. 

Максималната прогнозна стойност за изпълнението на услугите, предмет на поръчката 

е в размер на 40 333 лв. ( четиридесет хиляди триста тридесет и три лева), без вкл. ДДС.  

 

2. Предмет на поръчката: “Създаване на регионална информационна система за 

наблюдение на изпълнението на областните и общински стратегически документи”, дейност 

по проект “Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на 

регионалното развитие на област Габрово”, финансиран  по Оперативна програма 

“Административен капацитет” 2007 г. – 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ Регистрационен №А10-13-15/ 30.11.2011 г. 
 

3. Цели на възлагането: 
3.1. Обща цел на възлагането на настоящата поръчка е да се подобри процеса на 

наблюдение и оценка на изпълнението на Областната стратегия и Общинските планове за 
развитие чрез прилагане на съвременни информационни технологии. 
 

3.2.Специфична цел е да се разработи специализирана информационна система с 

цифрова база-данни (ЦБД) за територията на област Габрово. 

 

4. Обхват на поръчката:  

4.1 Изграждане на единна структура за базата данни и изработката на интерфейс за 

нейното попълване, редакция и анализ за област Габрово. 

4.2 Събиране и структуриране на информация за различните отрасли (графична и 

семантична) и попълване на базата данни. 

4.3 Разработване на програмни интерфейси и модули за анализ, включително 

документацията за инсталация, настройка и работа с тези модули. 

4.4 Предоставяне на следните съпътстващи услуги: 

а) инсталиране на  използвания програмен продукт на посочен от Възложителя 

хардуер; 

б) конфигуриране на софтуерния продукт; 

в) въвеждане на инсталираните системи в редовна експлоатация; 

г) гаранционна поддръжка на разработените и инсталирани програмни модули за срок 



 

 

от 12 месеца; 

д) обучаване на IT-експерти на Възложителя за инсталиране и поддръжка на продукта. 

е) осигуряване на лектор от страна на Изпълнителя за нуждите на дейност 6 по проекта 

- обучения на областните и общински администрации за работа с методологиите и 

регионалната информационна система от проекта. 

 

5.  Основни дейности 

- Изработка на проект на цифровата база данни за информационна система за 

инженерната и социална инфраструктура на област Габрово. 

- Изграждане на единна структура за базата данни и изработка на интерфейс за нейното 

попълване, редакция и анализ. 

- Изработка и/или настройка на функциониращи модули за анализи и управление на 

масивите с информация: 

• модули за търсене и откриване на масиви от пространствени данни; 

• модули за разглеждане на данни; 

• модули за справки и анализи. 

- Събиране и структуриране на информация за различните отрасли (графична и 

семантична) и попълване на базата данни както следва: 

• електроенергийна инфраструктура 

• водостопанска инфраструктура 

• съобщителна инфраструктура 

• пътна инфраструктура 

• социална инфраструктура 

• обекти свързани с опазването на околната среда 

• обекти на критичната инфраструктура 

• обекти изключителна държавна и общинска собственост (горски фондове) 

- Обучаване на IT-експерти на Възложителя за инсталиране и поддръжка на продукта. 

 

6. Изисквания към ЦБД (общи и функционални) – съгласно техническата 

спецификация на Възложителя. 

 

7. Технически изисквания - съгласно техническата спецификация на Възложителя. 

 

8. Изисквания за технически възможности и/или квалификация на участника.  

 

8.1 Участникът следва през последните 3 (три) години (2009г., 2010г. и 2011г.) да е 

изпълнил успешно минимум 2 (два) договора, свързани с изработката и внедряването на 

цифрова гео-база данни (графична и семантична); 

8.2 Участникът трябва да предложи минимум един ключов експерт, който да притежава 

необходимият професионален опит - минимум 2 години професионален опит в  

изграждането и администрирането на гео-база данни, разработване на потребителски 

ориентиран интерфейс. 

 

9. Изисквания към съдържанието на офертата: Офертата и приложенията към нея 

се изготвят по представените към поканата образци. Офертата задължително съдържа: 

1) Оферта - Образец №1; 

2) Копие от  документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно 

чл.23 от Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние. 

3) Ценова оферта - Образец №2; 

4) Автобиография на ключов експерт - Образец №3  

5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП  - Образец №4;  

6) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП  - Образец №5; 

7) Списък изпълнени договори – Образец №6 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и 

мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

7) Проект на договор – непопълнен, подписан и подпечатан - Образец №7. 

 

10. Критерий за оценка на офертите: най-ниска предлагана цена. 

 

11. Начин на образуване на предлаганата цена: офертата да включва общата цена с и 

без ДДС, в български лева, при съобразяване на съответните изисквания на Възложителя. 

 

12. Изискване за предоставяне на оферта и срок за предоставянето й: оферта за 

участие в поръчката, изготвена съгласно образеца и изискванията в поканата, може да се 

представи в Деловодството на Областна администрация - Габрово или по пощата на адрес: 

5300 Габрово, пл. Възраждане № 5, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17:30 ч. и най-късно до 

17:30 ч. на 23.02.2012 г. 

 

13. Дата и място за разглеждане, оценка и класиране на офертите: 

13.1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се проведе на 24.02.2012 г. 

от 8,30 ч.  

13.2. Място на провеждане разглеждането, оценката и класирането на офертите: Стая 

№1 - Кабинет на Главен секретар на областна администрация – Габрово, втори надпартерен 

етаж на сградата на Областна администрация Габрово, находяща се в гр.Габрово, пл. 

”Възраждане” №5. 

 

14. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

датата, определена за краен срок за получаването им.  
 

 

(П) 

 

МАРИЯН КОСТАДИНОВ 

Областен управител на област Габрово       

 

 

 


