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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420719-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи
2018/S 186-420719
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Услуги
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
831545394
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
София
1000
България
Лице за контакт: Николай Тюркеджиев
Телефон: +359 28101757
Електронна поща: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg
Факс: +359 28101757
код NUTS: BG
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://gli.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://gli.government.bg/page.php?c=110
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Друг тип: изпълнителна агенция

I.5)

Основна дейност
Социална закрила

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

Наименование:
Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията ...... продължава в
раздел VI.3) „Допълнителна информация“ ...

II.1.2)

Основен CPV код
48000000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
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Основната цел на настоящата обществена поръчка е създаване на надеждна система за провеждане
на електронни обучения на служителите в ИА ГИТ, която да оптимизира работните процеси, повиши
капацитета на човешките ресурси в Агенцията, като акцентира върху подобряване на процеса на
планиране на инспекционната дейност и въвеждането на иновации в обучението на служителите. Чрез
този подход се цели цялостно оптимизиране на дейността на ИА ГИТ, която да използва оптимално
наличния и добре обучен човешки ресурс за осигуряване на качествена инспекция по труда.
II.1.6)

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

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 232 000.00 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
48000000
72212000
72212931
80420000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Централна администрация на ИА ГИТ, гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности:
— разработване и внедряване на електронна система за обучения и контрол на знанията,
— разработване на ръководство за работа с платформата,
— създаване на информационен масив от български и чужди източници,
— разработване на методика за наблюдение и контрол на създадената платформа,
— организация и провеждане на обучения за работа с платформата за електронно обучение и за
нейното администриране,
— провеждане на пилотно дистанционно обучение и оценка на ефекта от него,
— гаранционна поддръжка на системата.
Въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на електронната система за обучения и
контрол на знанията следва да приключи не по-късно от 12 месеца, считано от датата на сключване
на договора. Изпълнителят следва да осигури 36 месеца гаранционна поддръжка на разработената
система, считано от датата на нейното приемане от възложителя.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Цена

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
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Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по ОП РЧР 2014 - 2020
II.2.14)

Допълнителна информация

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

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

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

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 096-219101

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 19
Наименование:
Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията .... продължава в
раздел VI.3) „Допълнителна информация“ ...
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
19/09/2018

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„АСАП“ ЕООД
175370880
бул. „Цар Борис III-ти“ № 93—95, ет. 2, офис 1`(едно прим)
София
1612
България
Телефон: +359 24475100
Електронна поща: office@asap.bg
Факс: +359 24233587
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код NUTS: BG411
Интернет адрес: https://www.asap.bg/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 422 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 232 000.00 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
Продължава от раздел II.1.1) „Наименование“: „и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху
използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия
за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалбата по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното
действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на
съответното действие.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/09/2018
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