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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
е-та11: гор@аор.Ьд , е-гор@аор.Ьд
акс: 94 7078
*
°
интернет адрес: №р://уууууу.аор.Ьо

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение:
Изходящ номер: .Л. Ду...
от дата 26/05/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Адрес
ул. " С в . Г. Софийски" № 1
Пощенски код
Град
София
1431

Страна
Република

България

Място/места за контакт
Телефон
УМБАЛ "Александровска" ЕАД,
02 9230579
отдел "Обществени поръчки"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Зоя Катерска •• началник "Обществени поръчки"
Е-гтш!
Факс
02 9230811
шпЪа! . а1еxапс^^оV5]<;а@дта^1 . сот
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
ммм. а!ехапс!гоУ51са . сот
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
вдмм. а!ехапс1гоу5)са . сот

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
СИ Строителство

^Доставки

Д У слуги

Кратко описание
1.Системата следва да оптимизира работния процес с документи, с
цел да се ускорят извършваните дейности, да се осигури бърз
достъп до съдържанието на работните документи за целия персонал
на болницата.
2.Системата следва да изпълнява следните основни функции:
-автоматизирано сканиране на хартиени документи във формат РОР и
последващ ОСР%;
-въвеждане реквизити на документи и прикачване на файлове;
-автоматично генериране на регистрационни номера на входящи,
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вътрешни и изходящи документи съобразно индексите за регистрация
на възложителя;
-насочване и пренасочване на документи до структурни звена и
хора;
-уведомяване на получателите на документи по електронна поща и
на техните смартфони;
-обработка на документите от техните получатели;
-поставяне на резолюции и отчитане на изпълнението им;
-поставяне на задачи и отчитане на изпълнението им;
-генериране на справки за неизпълнените и/или просрочени задачи
за всяко структурно звено и/или изпълнител;
-генериране на справки за поставените и неизпълнени задачи от
всеки възложител;
-електронно съгласуване и подписване на документи;
-архивиране на документи;
-автоматизирано изпращане и получаване на документи по
електронна поща, включително издаване на входящи номера и
завеждане в деловодството;
-възможност за автоматизирано получаване и изпращане на факсове;
-търсене по произволни думи и комбинация от критерии обхващащи
всички въвеждани реквизити на документите.
3.Системата трябва да е уеб базирана (да предоставя достъп чрез
стандартен Уеб-браузър, без да е необходима инсталация на
софтуер по работните места) и да бъде достъпна за всички
служители на възложителя, работещи с документи, като осигурява
различни нива на достъп съобразно предварително дефинирани
потребителски профили.
4.Системата трябва да обхване всички работни процеси, свързани с
общата административна дейност на възложителя. Системата да
покрива цялата организационна структура •- деловодство, ръководен
състав, експерти и сътрудници и да бъда достъпна за използване
от всички потребители, работещи с документи.
5.Системата да осигури възможност за създаване, регистриране,
съхранение, обработка и управление на документи и данни за
документи по време на целия им жизнен цикъл.
б.Системата да може да регистрира, обработва и съхранява данни
за/от всички видове документи •• хартиени документи, сканирани
документи, електронно подписани документи и др.
7.Системата да обхваща всички входящи, изходящи и вътрешни
документи, свързани с административната дейност на възложителя.
В системата няма да се регистрират и обработват специализирани
медицински и счетоводни документи.
8.Системата трябва да осигурява висока степен на сигурност и
защита на данните.
9.Системата трябва да е в съответствие с действащите нормативни
изисквания и да е лесно адаптируема при промени в
законодателството.
Подробно описание се съдържа в документацията към настоящата
публична покана, публикувани на официалния сайт на възложителя мий. а!ехапо!гоУ5)са. сот.
Общ терминологичен речник (СРУ)
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Възложителят има нужда от един брой многофункционална система за
обработка на документи и работен п о т о к .
Прогнозна стойност
(в цифри): 55000 Валута:
Място на извършване
гр. София 1431 ул."Св.Георги Софийски"!

код М1)Т§:

ВО411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата по чл. 101а, ал. 2 ЗОП на всеки оферент трябва да
съдържа следните документи:
1. Оферта по образец.
2. Оригинал или копие на документ за доказване правосубектността
на участника (ако е необходимио). Участниците физически лица,
юридически лица и обединения, които не са самостоятелни
юридически лица, трябва да докажат регистрацията си съобразно
приложимия закон. Доказва се чрез представяне на оригинал или
заверено от оферента копие на документ за актуална регистрация.
Оферентите, регистрирани в Република България са длъжни да
представят оригинал /заверено копие/ на удостоверение за
актуална регистрация (когато е приложимо), което да отразява
актуалния статут на лицето към датата на подаване на офертата
(независимо от датата на издаване на документа) или да посочат в
офертата си номера на своето ЕИК,ако са вписани в Търговския
регистър към Агенция по вписванията. Неперсонифицираните
обединения (напр. такива, които са възникнали по силата на
договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят оригинал
или копие на документа, по силата на който е възникнало
обединението (напр. договор по чл. 357 и сл. ЗЗД).
Чуждестранните лица представят удостоверение за регистрация,
издадено от компетентен орган съгласно приложимия закон, или
декларация, ако в него не се предвижда издаване на такова
удостоверение.
3. Участникът следва да е изпълнил успешно през последните три
години (считано от датата на публикуване на публичната покана)
минимум три договора за внедряване на уеб-базирана система за
обработка на документи и работен поток. За всеки от договорите
следва да е налична и да се приложи препоръка за добро
изпълнение. В рамките на офертата участникът попълва списък на
основните договори с посочване на техните предмет (по начин, по
който да е видно съответствието с изискването на възложителя),
дата на сключване, дати на изпълнение, контрагенти (вкл. данни
за контакт) и стойност.
4. Участникът следва да има внедрена система за управление на
качеството БДС ЕМ 150 9001 (или еквивалент) за разработка или
внедряване на софтуер за документооборот (необходимо е по
същество да има този предмет, независимо от конкретното словесно
изписване). Към офертата се прилага оригинал или копие от
съответния сертификат. Ако има въведена еквивалентна система, то
участникът следва да приложи и всички документи, доказващи
еквивалентността.
5. Участникът следва да има внедрена система за информационна
сигурност БДС ЕМ 150 27001 или еквивалент. Към офертата се
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прилага оригинал или копие от съответния сертификат. Ако има
въведена еквивалентна система, то участникът следва да приложи и
всички документи, доказващи еквивалентността.
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (техническа
оферта)
по образец.
7. Ценово предложение •- по образец.
Критерий за възлагане
Щнай-ниска щ на

^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Техническа оценка •- относителна тежест 40
2 . П р е д л а г а н а цена •• относителна тежест 60 % .
Срок за получаване на офертите
Дата: 05/06/2014 дд/мм/гггг

Час: 15:00

Европейско финансиране
Да Ц Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и изискуемите документи са публикувани на
официалния сайт на възложителя - ими. а!ехапо!гоУ51<;а. сот. Не се
допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на
изискванията на чл. 101в от ЗОП или на някое от условията на
възложителя. Оферти се подават от участника в административната
сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД •• отдел "Обща канцелария" в
срока, посочен в п о к а н а т а . Същите се п о с т а в я т в запечатан,
непрозрачен плик. Върху него се изписва името на поръчката,
адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и
електронен адрес на участника. Разглеждането и оценката на
офертите ще бъде извършено от длъжностни лица, определени от
възложителя след получаване на офертите. При склюване на
договора определеният за изпълнител следва да представи следните
документи: 1. документ, че той или съответните лица не са
осъдени с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран (напр.
свидетелество за съдимост - валидно в законоустановения срок) 2.
декларация за отсъствие на обстоятелствата по ч л . 47, ал. 5 ЗОП.
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/06/2014 дд/мм/гггг

УНП 0761 Ьеа6-47ее-4055-№91 -06а5489сОЗ36

