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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 271 от 03 октомври 2018 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, предл. първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 ЗОП от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 2142/24.08.2018 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

"Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на Централната 

компютърна система на ДП БСТ", с прогнозна стойност – 1 050 000 лв. без ДДС, предвид Доклад вх. № 

01-04-1611/02.10.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № 260/01.10.2018 г. Изпълнителния директор 

на ДП БСТ, публикувани в електронната преписка на профила на купувача на адрес: 

http://profile.toto.bg/aaa6746b1caa0e2cbc433a09f1da5b2b 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Резултатите от проведения подбор по обществена поръчка с наименование: 

„Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на 

Централната компютърна система на ДП БСТ“: 

1. Участникът „Сиенсис“ АД с оферта с вх. № 02-01-1586/28.09.2018 г., е представил 

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания – за лично състояние, икономическо и финансово състояние, 

техническите и професионални способности, в които няма липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от 

тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от закона 

възложителя изисквания. 

 

II. Отстранените участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за 

нуждите на Централната компютърна система на ДП БСТ“:   

Участник „Комсофт“ с оферта с вх. № 02-01-1590/28.09.2018 г., на основание чл. 107, т. 

2, б. а) ЗОП. 

Мотиви:  

1. В Раздел I от Документация за участие в обществената поръчка с наименование: 

„Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на 

Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Обект; Предмет; Технически 

спецификации на обществената поръчка, в т. 2 Технически спецификации на предмета 

на поръчката, т. 2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката, т. 2.1.1. 

Изисквания към доставката, е посочено, че: 

„За подлежащите на доставяне хардуерни и софтуерни компоненти, включени в 

таблицата по-горе под номера от № 1 до № 17 включително, изпълнителят трябва да 

притежава права за търговия. За целта към Техническото си предложение, участник 

трябва да представи заверено копие на документ, удостоверяващ правата му за 

продажба – например, това може да е документ, видно от който участникът е и 

производител на предлаганото или е представител на производителя /в този случай се 

представя оторизационно писмо/договор/сертификат или друг документ (валиден към 

крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя на предлаганите за 

доставка видове хардуерен или софтуерен компонент или официален негов 

представител, удостоверяващ правата му за търговия/.“ 

В кореспонденция с това изискване, в образеца на Предложение за изпълнение на 

поръчката – образец № 4 от Раздел V от Документация за участие в обществената 

поръчка с наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен 
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софтуер за нуждите на Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Образци на 

документи с изкл. на ЕЕДОП, в т. 2.4, е изискано от участника да декларира 

притежаването на тези права, както и да опише и представи копия на документи, чрез 

които да ги удостовери.  

Същевременно, в Раздел IV от Документация за участие в обществената поръчка с 

наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за 

нуждите на Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Указания за подготовката 

на офертата, в т.ч. и на образците на документи. Комуникация. Гаранции. Сключване 

на договор, в т. 4 Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата, в т. 4.1. е 

посочено: 

„4.1. Всеки участник следва да изготви и представи своята оферта на български 

език….“ 

В представената от участника Оферта, в Предложението му за изпълнение на 

поръчката – техническо предложение, в т. 1 и т. 3 е декларирано, че той притежава 

права за представителство и търговия за всеки подлежащ от него на доставяне 

хардуер и софтуер компонент, а така също и за тяхното сервизиране /стр. 22 и стр. 

24/, посочено е че притежава съответни документи и е описано /включително и в 

представения от него опис/, че такива се представят с офертата – стр. 35-41 вкл. 

При извършената проверка на офертата се установява, че такива документи има 

само по отношение на хардуерните компоненти и прилежащия им софтуер, 

посочени в таблицата по т. 1 от офертата на участника под №№ 1-10 вкл., но не и 

за софтуерните компоненти, посочени в таблицата по т. 1 от офертата на 

участника под №№ 11-17 вкл. За тях е декларирано и описано, че се представят 

документи, удостоверяващи права за търговия; на стр. 38-41 от офертата на 

участника, са поставени документи, но текстът в тях е на чужд език и не може да 

установи съдържанието им, за да се прецени дали същата съдържа изискуемите се 

документи, посочени в документацията за участие в поръчката. В този смисъл – 

липсват изискуемите се документи, удостоверяващи че участника има права за 

търговия на софтуерните компоненти под №№11-17 от таблицата му, посочена в т. 

1 от предложението. 

 

2. В Раздел I от Документация за участие в обществената поръчка с наименование: 

„Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на 

Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Обект; Предмет; Технически 

спецификации на обществената поръчка, в т. 2 Технически спецификации на предмета 

на поръчката, т. 2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката, т. 2.1.2. 

Изисквания при изграждане на сървърната инфраструктура и миграцията на данни, е 

посочено, че: 

„Участникът избран за изпълнител следва да извърши изграждане на виртуална 

инфраструктура като използва сертифицирани инженери от производителя на 

хардуерните и софтуерните компоненти включени в таблицата по-горе под номера от 

№ 1 до № 17 включително…“ 

В кореспонденция с това изискване, в образеца на Предложение за изпълнение на 

поръчката – образец № 4 от Раздел V от Документация за участие в обществената 

поръчка с наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен 

софтуер за нуждите на Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Образци на 

документи с изкл. на ЕЕДОП, в т. 2.4, е изискано от участника да посочи с колко броя 

сертифицирани инженери от производителя на хардуерните и софтуерните компоненти 

включени в таблицата по т.1, ще извърши изграждане на виртуалната инфраструктура: 

„Ще извършим изграждане на виртуална инфраструктура като използваме …. Броя 

сертифицирани инженери от производителя на хардуерните и софтуерните компоненти 

включени в таблицата по-горе под номера от № 1 до № …. Включително“ 
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В представената от участника Оферта, в Предложението му за изпълнение на 

поръчката – техническо предложение, в т. 2.4 /стр. 23/, е оставено празно място и 

не е посочено от участника с колко броя сертифицирани инженери от 

производителя на хардуерните и софтуерните компоненти включени в таблицата 

по-горе под номера от № 1 до № 1-17 включително, ще бъде извършено 

декларираното изграждане на виртуална инфраструктура, поради което 

предложението се явява непълно в тази си част и не може да се установи дали 

участникът предлага да извърши изграждането чрез сертифицирани инженери, 

така както е изискано с документацията за участие в поръчката. 

 

3. В Раздел I от Документация за участие в обществената поръчка с наименование: 

„Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на 

Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Обект; Предмет; Технически 

спецификации на обществената поръчка, в т. 2 Технически спецификации на предмета 

на поръчката, т. 2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката, т. 2.1.3. 

Изисквания за гаранционна поддръжка на доставения и инсталиран хардуер, е 

посочено, че: 

„В Техническото си предложение участник трябва да представи детайлно описание на 

предлаганата от него поддръжка, като посочи как ще обезпечи изискването за ниво на 

покритие - т.е. какъв начин предлага за комуникация, къде и как функционира 

предлагания от него център за поддръжка, каква система за проследяване на 

проблемите ще прилага, как, по какъв начин ще се заявяват проблемите, с варианти за 

ескалирането им и др. Това описание може да бъде изготвено и като самостоятелен 

документ, приложен към техническото приложение.“ 

В кореспонденция с това изискване, в образеца на Предложение за изпълнение на 

поръчката – образец № 4 от Раздел V от Документация за участие в обществената 

поръчка с наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен 

софтуер за нуждите на Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Образци на 

документи с изкл. на ЕЕДОП, в т. 3, възложителят е изискал от участника да опише как 

ще осъществява изискуемата се поддръжка: 

„Предлагаме да осъществяваме поддръжката по следния начин: 

…………….. 

детайлно се описва предлаганата от участник поддръжка, като се сочи как ще 

обезпечи изискването за ниво на покритие - т.е. какъв начин предлага за комуникация, 

къде и как функционира предлагания от него център за поддръжка, каква система за 

проследяване на проблемите ще прилага, как, по какъв начин ще се заявяват 

проблемите, с варианти за ескалирането им и др. Това описание може да бъде 

изготвено и като самостоятелен документ, приложен към настоящото – в този 

случай тук само се посочва номера на приложението.“ 

В представената от участника Оферта, в Предложението му за изпълнение на 

поръчката – техническо предложение, в т. 3 /стр. 24/, е посочено изрично от 

участника „неприложимо“ и не е представено каквото и да е описание на 

изискуемата се гаранционна поддръжка, поради което предложение от участника 

в тази му част липсва напълно. 

 

С оглед гореизброените непълноти и липси в оферта на участника „Комсофт“ 

ООД, в частта си предложение за изпълнение на поръчката – техническо 

предложение, същата се явява несъответстваща с предварително обявените 

условия на поръчката в т. 2.1.1. Изисквания към доставката и в т. 2.1.2. 

Изисквания при изграждане на сървърната инфраструктура и миграцията на 

данни, и в т. 2.1.3. Изисквания за гаранционна поддръжка на доставения и 

инсталиран хардуер от т. 2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката, 
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от т. 2 Технически спецификации на предмета на поръчката, от Раздел I от 

Документация за участие в обществената поръчка с наименование: „Доставка, 

инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на 

Централната компютърна система на ДП БСТ“ – Обект; Предмет; Технически 

спецификации на обществената поръчка и представена в нарушение на 

изискването, посочено в т. 4.1 от т. 4 Общи изисквания при изготвяне и 

представяне на офертата, от Раздел IV от Документация за участие в 

обществената поръчка с наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на 

хардуер и системен софтуер за нуждите на Централната компютърна система на 

ДП БСТ“ – Указания за подготовката на офертата, в т.ч. и на образците на 

документи. Комуникация. Гаранции. Сключване на договор, поради което същата 

е в нарушение на чл. 101, ал. 5 и ал. 6 ЗОП и на чл. 39, ал. 3, т. 1, б. б) ППЗОП вр. 

чл. 101, ал. 12 ЗОП и на основание чл. чл. 107, т. 2, б. а) ЗОП, участникът 

„Комсофт“ ООД, подал оферта за участие с вх. № 01-02-1590/28.09.2018 г., се 

отстранява от процедурата. 

 

III. Класирането на участниците в процедурата по провеждане на обществена 

поръчка с наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен 

софтуер за нуждите на Централната компютърна система на ДП БСТ“: 

1. Участник „Сиенсис“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1586/28.09.2018 г. – най-ниска 

предложена цена за изпълнение предмета на поръчката 

 

IV. Наименованието на участника, избран за изпълнител на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка, инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за 

нуждите на Централната компютърна система на ДП БСТ“: 

„Сиенсис“ АД, с ЕИК 121708078, подал оферта с вх. № 02-01-1586/28.09.2018 г. 

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в 

десет дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. 

София – п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// 

www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в 

процедурата. 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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