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ПРОТОКОЛ № 2 

15.01.2018 г. 

 

Във връзка с Решение № 296/21.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

„Надграждане на съществуваща Централна компютърна система за приемане и обработка 

на залози за организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ игри съгласно Закона 

за хазарта“ и в изпълнение на Заповед № 1/03.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП 

БСТи на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 56, ал. 2, чл. 57, ал. 2 и ал. 3 и 

чл. 58, ал. 1 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор, ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател; 

2. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

3. Елин Христов – Ръководител отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член. 

4. Живко Николов – Ръководител отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ - член; 

5. Йордан Александров – Старши системен администратор, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – 

член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 15.01.2017 г. и започна своята работа в 10.00 часа по провеждане на публично 

заседание, на което да се да се обявят резултатите от оценяването на подадената за участие 

в настоящата процедура оферта по показателите, различни от ценовия, да се отвори и 

оповести ценовото предложение на участника. Мястото, датата и часа на това публично 

състезание са конкретизирани в Протокол № 1/10.01.2018 г. и за което участниците са 

уведомени чрез публикуване на съобщение за това на 10.01.2018 г. на Профила на купувача 

на Възложителя /видно от приложената разпечатка/. На провежданото публично заседание 

не присъстват представители на участниците, нито на средствата за масово осведомяване – 

обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

1. Действия и констатации относно обявяване на резултатите от оценяването на 

офертата на участника „Декарт“ ООД с вх. № 01-02-1963/28.12.2017 г. по 

показателите, различен от ценовия:  

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на този участник, за която е 

установено, че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателите, различни от 

ценовия и която се съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 

1/10.01.2018 г., а именно: 

Оценка на офертата на участника Декарт по показателя „Срок за разучаване на 

съществуващата ЦКС“ (Ср) - 100 точки  

Оценка на офертата на участника Декарт по показателя „Срок за реализация“ (Т) - 100 точки  

Оценка на офертата на участника Декарт ООД по показателя „Разработени 

функционалности на системата“ (Рф) – 100 точки 

 

2. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника и оповестяването 

му. Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така както на първото проведено 

публично заседание. Участникът „Декарт“ ООД е направил следното ценово предложение 

за изпълнение на обществената поръчка: 
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Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 2 100 000 лева без ДДС, 

Цената включва следните ценови елементи: 

№ Ценови елемент Цена в лева без ДДС  

1 Разработка, доставка и 

внедряване на софтуерен продукт 

1 995 000 

2 Гаранционна поддръжка 105 000 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 10.15 часа на 15.01.2017 г., след което в закрито заседание, започнало непосредствено след 

това, пристъпи към разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени 

от единствения участник в процедурата за съответствие с изискванията на възложителя. 

 

3. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-

1963/28.12.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените финансови и ценови условия. Оценка по ценовия показател: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за разработка, 

доставка, внедряване и гаранционно поддържане на софтуерен продукт, попълнено 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника 

„Декарт“ ООД отговаря на предварително обявените финансови и ценови условия и 

комисията пристъпи към оценка на офертата. 

По показател „Цена“ (Ц), съгласно посоченото в документацията за участие, се оценява 

предложението на участника за обща, крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на 

поръчката – в лева, без ДДС. Точките на всеки един участник се изчисляват по формулата: 

Ц мин участник 

----------------------------- х 100 = Ц точки на участника 

 Ц участника 

където „Ц мин участник“ е най-ниската обща, крайна предложена цена за цялостно 

изпълнение предмета на поръчката, от участник в процедурата, чиято оферта подлежи на 

оценка, 

„Ц участника“ е предложението на участника в процедурата, чиято оферта се оценява, за 

обща, крайна цена за цялостно изпълнение предмета на поръчката 

„Ц точки на участника“ са получените от участника точки по този показател  

 

Предложение на участника „Декарт“ ООД по показателя „Цена“ (Ц) – 2 100 000 лева без 

ДДС 

Оценка на офертата на участника „Декарт“ ООД по показателя „Цена“ (Ц) – 100 точки 

/пояснение – настоящата оферта е единствена подадена за участие в процедурата/ 
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4. Оценка на оферта на участника „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г. 

Класиране: 

Съгласно посоченото в документацията за участие, общата (комплексна) оценка на 

офертите се определя, като първоначално се определят присъдените точки по техническите 

показатели. Тези точки  се обявяват на присъстващите при отваряне на ценовите 

предложения. След отваряне на пликовете с ценовите предложения тези, които отговарят 

на изискванията се вземат предвид и се изготвя комплексна оценка на съответната оферта. 

Общата /комплексна/ оценка на офертите (КО) се определя по следната формула: 

КO = цена (Ц) * 35% + срок за разучаване на ЦКС (Ск) * 20% + срок за реализация (Т) * 

15% + разработени функционалности (Рф) * 30% 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка (КО) по посочената формула. В случай, че 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат 

правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

Общата /комплексна/ оценка на офертата на участника „Декарт“ ООД: 

Оценка по показателя Цена (Ц) – 100 т. 

Оценка по показателя Срок за разучаване на ЦКС (Ск) – 100 т. 

Оценка по показателя Срок за реализация (Т) – 100 т. 

Оценка по показателя Разработени функционалности (Рф) – 100 т. 

 

КO Декарт ООД = 100 * 35% + 100 * 20% + 100 * 15% + 100 * 30% = 100 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура: 

1. Оферта на участника „Декарт“ ООД с вх. № 02-01-1963/28.12.2017 г. – 100 точки 
 

С извършване на класирането, комисията приключи закритата част от заседанието си в 

11.30 часа на 15.01.2018 г., със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо три 

страници. 

 

Приложения: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, Присъствен списък.  

 

Комисия съгласно Заповед № 1/03.01.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                        /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 
……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Веселин Кюркчиев, член 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                     /подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/ 
……………………………..          ………………………… 

Живко Николов, член            Елин Христов, член 

 
/подписът е заличен на осн. на чл.2 ЗЗЛД/                         

…………………………. 

Йордан Александров, член 


