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П Р О Т О К О Л 

No 4/27.07.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 115/26.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддръжка и доработка на 

съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“ и в изпълнение на 

Заповед № 136/21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 69а, 

чл. 70, чл. 71 във вр. с чл. 72 ЗОП, комисия в състав:  

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - председател; 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката,  

3. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование – член 

се събра на 27.07.2015 г. в 10.00 часа в ЦУ на БСТ, в гр. София, ул. „Хайдушко 

изворче” № 28, за провеждане на публично заседание, на което да бъде отворено 

ценовото предложение на участника в настоящата процедура, който е представил 

оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, която дата и час са 

конкретизирани в Протокол № 3/22.07.2015 г. и за което участниците са уведомени чрез 

публикуване на съобщение за това на 22.07.2015 г. на Профила на купувача на 

Възложителя /видно от приложената разпечатка/.  

На извършване действията на комисията по чл.69а ЗОП, не присъства представител на 

участника „ЕДА“ ООД, нито представител на средствата за масова информация; не 

присъстваха и други лица.  

Предвид избрания критерий за оценка, комисията пристъпи към отваряне на ценовото 

предложение участника, за който е установено че отговаря на изискванията на 

Възложителя и оповестяване на предлаганите от него цени.  

Участникът „ЕДА“ ООД е направил следното ценово предложение за изпълнение на 

обществената поръчка: 

Обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката: 173 440 (сто седемдесет и 

три хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС, в това число: 

1. Обща сума за изпълнение на услугите по поддръжка на програмна софтуерна 

система Колибри ЕRP – 129 120 (сто двадесет и девет хиляди сто и двадесет) лева без 

ДДС. 

2. Обща сума за изпълнение на услугите по доработка на функционалностите на 

програмна софтуерна система Колибри ЕRP – 44 320 (четиридесет и четири хиляди 

триста и двадесет) лева без ДДС. 

 

Комисията приключи публичната част от своята работа съгласно чл. 69а от ЗОП в 09.40 

часа на 27.07.2015 г., с подписване на настоящия протокол, състоящ се от една 

страница. 

 

Приложения:  

1 брой съобщение за провеждане на публично заседание; 

1 брой разпечатка от интернет страницата на Възложителя 

1 брой присъствен списък 

 
Веселин Кюркчиев -  заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

Рада Гьонова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД   

Светла Николова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 
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Вх. № 01-04-1077/27.07.2015 г.  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

No 5/27.07.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 115/26.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддръжка и доработка на съществуваща 

програмно-информационна система Колибри ЕRP“ и в изпълнение на Заповед № 

136/21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 69а, ал. 2, 3, ал. 4, 

чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - 

председател; 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ, служител с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката,  

3. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование – член 

след като приключи публичната си част от заседанието си, на което извърши 

последователно действията по чл. 69а ЗОП, в 09.50 часа, на 27.07.2015 г., започна 

закритото си заседание за установяване съответствието на ценовото предложение на 

участника с изискванията на Възложителя, разглеждане и оценка на ценовото предложение 

от офертата на участника, отговарящ на изискванията на Възложителя по заложения в 

документацията финансов показател и класиране. 

 

I. Разглеждане на ценовото предложение на участника, отговарящи на 

изискванията на Възложителя 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „EДА“ ООД за 

съответствието му с изискванията на т. 3.7, Глава 3 от Документацията за участие.  

Комисията установи, че в офертата на участника „ЕДА“ ООД, с вх. № 02-01-

1027/20.07.2015 г.: 

Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя: 

Предложени са обща цена за пълно изпълнение на поръчката; цена за изпълнение на 

услугите по поддръжка на програмна софтуерна система Колибри ЕRP и цена за 

изпълнение на услугите по доработка на функционалностите на програмна софтуерна 

система Колибри ЕRP. Така предложените цени са определени при пълно съответствие с 

условията от документацията по процедурата и не надвишават максимални предвиден 

финансов ресурс. Всички посочени цени са в лева без ДДС. Не бе установено 

несъответствие между цената изписана цифром и словом. Не бе установено наличие на 

празни места в което и да е от предвидените за целта места. 

Декларирано е че цената на офертата е окончателна и не подлежи на увеличение, като: 

посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, с 

изключение на ДДС. Приет е от участника предвиденият от Възложителя начин на 

заплащане възнаграждението за изпълнение на услугите по поддръжка на програмна 
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софтуерна система Колибри ЕRP и за изпълнение на услугите по доработка на 

функционалностите на програмна софтуерна система Колибри ЕRP, посочен в т. 3.7 от 

Техническата спецификация на Документацията за участие и проекта на договор към нея. 

 

II. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за 

предложенията в плик № 3 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само един 

участник, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на основанията 

по чл. 70, ал. 1 ЗОП. 

 

III. Оценка на офертата на допуснатия участник  

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник в настоящата процедура 

„ЕДА“ ООД, същата отговаря на изискванията на ЗОП и документацията за участие в 

процедурата. Офертата на участника в процедурата, отговарят на предварително обявените 

от възложителя условия и е подадена от участник, за който не са налице обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 

техническото му и ценово предложения съответстват на изискванията на Възложителя. С 

оглед на това, може да се пристъпи и към оценка на ценовото предложение от офертата, в 

съответствие с предварително обявените условия.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗОП – най-ниска предлагана цена, т.е. оценява се общата 

предложена от участник стойност за пълно изпълнение предмета на поръчката. 

На първо място се класира предложението на този участник, съдържащо най-ниска обща 

цена за изпълнение целия предмет на поръчката, а следващите се класират в низходящ ред 

по направените от тях предложения. 

 

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване:  

 

Предложение на участника за обща сума за изпълнение на целия предмет на поръчката: 

173 440 (сто седемдесет и три хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.  

Поради липса на други оферти в процедурата, съответно – липса на други ценови 

предложения, то направеното от участника „ЕДА“ ООД, се явява единственото и най-

ниско такова. 

 

IV. Класиране на оферти 

Комисията, като взе предвид направеното от единствения участник в процедурата „ЕДА“ 

ООД общо ценово предложение за пълно изпълнение предмета на поръчката и след 

извършване на разглеждане и оценяване на офертата на участника в настоящата процедура, 

извърши следното  

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

1. „ЕДА“ ООД – най-ниска предложена цена - 173 440 (сто седемдесет и три 

хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.  
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Настоящият Протокол № 5/27.07.2015 г., състоящ се общо от три страници, е съставен на 

27.07.2015 г., в 10.45 часа, с което приключи настоящото заседание и работата на 

назначената със Заповед № 136/21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, комисия 

за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура 

по ЗОП с предмет „Поддръжка и доработка на съществуваща програмно-информационна 

система Колибри ЕRP“.  

 

Протокол №1/21.07.2015 г., Протокол № 2/22.07.2015 г., Протокол № 3/22.07.2015 г., 

Протокол № 4/27.07.2015 г., Протокол № 5/27.07.2015 г., представляват протокола по 

смисъла на чл. 72 ЗОП, съставен от назначената със Заповед № 136/21.07.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, комисия за отваряне, разглеждане и оценка на 

постъпилите оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Поддръжка и 

доработка на съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“. 

 

Протокол №1/21.07.2015 г., Протокол № 2/22.07.2015 г., Протокол № 3/22.07.2015 г., 

Протокол № 4/27.07.2015 г., Протокол № 5/27.07.2015 г., ведно с Документацията за 

участие, постъпилата оферта по проведената процедура с предмет: „Поддръжка и 

доработка на съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“, се 

предават на Изпълнителния директор на БСТ. 

 

Членове на комисията: 
 

Веселин Кюркчиев -  заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

Рада Гьонова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД    

 

Светла Николова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 
 

 

Дата на получаване на Протокол №1/21.07.2015 г., Протокол № 2/22.07.2015 г., Протокол 

№ 3/22.07.2015 г., Протокол № 4/27.07.2015 г., Протокол № 5/27.07.2015 г., ведно с 

Документацията за участие, постъпилите оферти по проведената процедура с предмет: 

„Поддръжка и доработка на съществуваща програмно-информационна система Колибри 

ЕRP“: 

         27.07.2015 г. 

 

Дата на приемане на Протокол №1/21.07.2015 г., Протокол № 2/22.07.2015 г., Протокол № 

3/22.07.2015 г., Протокол № 4/27.07.2015 г., Протокол № 5/27.07.2015 г., в които е отразена 

работата на назначената със Заповед № 136/21.07.2014 г. на Изпълнителния директор на 

ДП БСТ Комисия, по проведената процедура с предмет: „Поддръжка и доработка на 

съществуваща програмно-информационна система Колибри ЕRP“:  

 

         28.07.2015 г. 
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Възложител: заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“ 

Дамян Дамянов 


