РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Рег. № ДАЕУ- 3526
Дата: 09.08.2017 г.

Относно: Предоставяне на индикативни ценови предложения за определяне на
прогнозна стойност на обществена поръчка за изпълнение на дейности насочени към
изготвяне на анализ, относно съществуваща национална система за Семантична оперативна
съвместимост (СОС), преглед на разработките по програмите ISA и ISA2 на Европейската
комисия, отнасящи се до СОС на ресурсите за е-управление на национално ниво и при
трансграничен обмен на данни - пазарна консултация по чл. 44, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) съгласно чл. 47 и чл. 48 от Закона за
електронно управление (ЗЕУ) има ангажимента да изгражда, води и поддържа регистри на
оперативна съвместимост. Същите включват регистър на регистрите, регистър на стандартите и
регистър на информационните обекти, които трябва да са изградени като единна
централизирана електронна база данни. Според чл. 58б от ЗЕУ съответствието на внедряваните
от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания,
разписани в Закона и подзаконовите нормативни актове, се удостоверява от председателя на
агенцията. С Решение № 357 от 29.06.2017 г. Министерският съвет възлага на председателя на
ДАЕУ да надгради функционалността на списъка на удостоверените системи, така че да дава
възможност да бъде определян Уникален регистров идентификатор.
С оглед на горепосочените правомощия на председателя на ДАЕУ и на основание чл. 44, ал. 1
от Закона за обществените поръчки във връзка с подготовката за възлагане на обществена
поръчка и най-вече изчисляването на прогнозната и стойност Държавна агенция „Електронно
управление“ (ДАЕУ) кани всички заинтересовани физически и юридически лица, с опит в
изпълнение на посочените в Приложение № 1.1 към настоящата покана дейности и в
съответствие с професионалните си възможности и квалификация, да представят индикативно
ценово предложение за дейността и съответните поддейности за поръчка с предмет:
„Изготвяне на анализ и концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване
на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на мотивирани
предложения за актуализиране на нормативната уредба, уреждаща създаването и
поддръжката на Регистри за оперативна съвместимост – РОС (Регистър на регистрите,
Регистър на стандартите, Регистър на информационните обекти и Списък на
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удостоверените системи), както и правила и процедури по вписване в регистрите, и за
контрол на съответствието с изискванията за семантична и оперативна съвместимост“.
Индикативните ценови предложения следва да съдържат: прогнозна стойност без ДДС и
прогнозна стойност с ДДС за всяка поддейност и обща прогнозна стойност без ДДС и с ДДС за
дейността
В рамките на проекта Изпълнителят е необходимо да разработи :
 Kонцепция за установяване на национален модел на данни и процеси в
администрациите и технология за поддръжката на модела в Регистри за Оперативна
Съвместимост. Необходимо е да се създаде набор от дефиниции на понятия, данни и процеси,
за:
а. Дефиниране на разделите и тяхната конструкция в състава на Регистъра на
информационните обекти- РИО;
б. Дефиниране на процедурите по:
i. Вписване на обекти в РИО в процеса на установяване и поддържане на
Семантична оперативна съвместимост (СОС);
ii. Извършване на контрол за съответствие с изискванията за СОС на
създавани ресурси за е-Управление.
 Подготовка на мотивирани предложения за актуализиране на нормативната
уредба, уреждаща създаването, поддръжката и използването на Регистри за оперативна
съвместимост – РОС (Регистър на регистрите, Регистър на стандартите, Регистър на
информационните обекти и Списък на удостоверените системи);
 Подготовка на правила и процедури по вписване в РОС, и за контрол на
съответствието с изискванията за семантична и оперативна съвместимост.
 Трябва се осигури базов набор от технологични изисквания за създаване на
задание за изграждане на технически средства, обслужващи дейностите по установяване и
поддържане на СОС, съгласно нормативната уредба за тези дейности.
Индикативното ценово предложение се изпраща:
 по електронен път – на e-mail sdicheva@e-gov.bg до Светлана Дичева, младши
експерт в Дирекция „Обществени поръчки“; тел. 02/ 949 2193;


на адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Й.В. Гурко № 6, в деловодството на Държавна
агенция „Електронно управление“, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. За час
на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер.

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение: 21.08.2017 г., 17:30 ч.
Участниците в пазарната консултация могат да отправят запитвания относно дейностите
по Приложение № 1.1 на електронна поща: t.kirilova@e-gov.bg в срок до 17.08.2017 г.
Разясненията по всички запитвания ще бъдат качени на Профила на купувача в сайта на ДАЕУ https://e-gov.bg/bg/90 в рамките на 1 (един) работен ден след получаване на отправеното
запитване.
Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като
резултат от пазарната консултация, ще бъдат публикувани на профила на купувача в интернет
страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ – https://e-gov.bg/bg/90 съгласно
принципите за защита на конкуренцията, недискриминация, публичност и прозрачност,
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заложени в ЗОП, както и принципът за равнопоставеност на потенциалните участници в
предстоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
С подаване на индикативно ценово предложение, всеки от участниците в пазарната
консултация се съгласява, че предложението, както и всякаква друга информация, предоставена
от участника като резултат от пазарната консултация, ще бъдат публично достъпни в интернет
страницата на ДАЕУ, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на българското
законодателство.
Важно! В случай че не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност,
независимо от съблюдаването на изискванията на чл. 44, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки, кандидатът или участникът, участвал в пазарната консултация, се отстранява от
процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този
принцип (чл. 54, ал. 1 т. 5 ЗОП). Преценката за необходимостта от отстраняване от участие
е на възложителя, но тежестта на доказване спазването на принципите на ЗОП, е на
кандидатите и участниците в обществената поръчка.
Настоящата покана за представяне на индикативни ценови предложения не представлява
процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки.
Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване публичност и прозрачност на процеса по
формиране на прогнозната стойност на поръчката за осъществяване на предвидените в нея
дейности.
Приложения:
Приложение № 1: Индикативно ценово предложение – образец
Приложение № 1.1 към Индикативното ценово предложение
С уважение,
Йовка Захариева Цачева…../п/….. – заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД
Директор на Дирекция „Обществени поръчки“
Държавна агенция „Електронно управление“,
Възложител съгласно Заповед № ДАЕУ-2012/15.05.2017 г.
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