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обществената поръчка 

 

 

 

I. ОБЕКТ; ПРЕДМЕТ; ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 
 

В тази част от документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 

определени лица или продукти - да се чете и разбира „или еквивалент“ 

 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ е хазартен оператор 

по чл. 14 от Закона за хазарта /ЗХ/ и реализира дейността си с цел набиране на парични 

средства за подпомагане държавната политика в областта на физическото възпитание и 

спорта. Съгласно ЗХ и Устройствения правилник на ДП „Български спортен 

тотализатор“, същото има лицензи за организиране на следни хазартни игри: 

- Моментни лотарийни игри; 

- Числови лотарийни игри; 

- Игри със залагания върху резултатите от спортни състезания. 

ДП БСТ е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с 

принципал Министъра на младежта и спорта и разходва средствата от реализираните от 

него постъпления от хазартните игри, които са определени за негова издръжка, при 

спазване правилата на Закона за обществените поръчки. 

ДП БСТ осъществява дейности си като използва разработени по поръчка и внедрени 

софтуерни системи в областта на счетоводното обслужване, човешките ресурси, 

документооборота, решаване на проблеми възникнали при потребителите на ЦКС и 

ресторантьорството. Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури 

технически-изправната и функционално-адекватната работа на интегрираните и 

ползвани в дейностите на предприятието софтуери. 

С оглед горното, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

ДП БСТ, провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

наименование: „Поддръжка на софтуерни системи“, по обособени позиции – посочени 

по-долу. 
 

Обществената поръчка включва общо 5 обособени позиции, с обща прогнозна стойност 

282 062 лв. без ДДС. Съгласно чл. 21, ал. 6 ЗОП, обособена позиция № 3 с наименование 

и предмет: "Поддръжка на софтуерна система за ресторантьорство UnrealSoft-

Touch-Sale",  обособена позиция № 4 с наименование и предмет: „Поддръжка на 

софтуерен кол център Infoserve" и обособена позиция № 5 с наименование и предмет: 

„Поддръжка на корпоративен сайт“, ще бъдат възложени отделно от обособени 

позиции № 1 и № 2, по реда приложим за индивидуалните им стойности съгласно чл. 20, 

ал. 4, т. 3 ЗОП, а именно: обособена позиция № 3 – 15 120 лева без ДДС за срок от 24 

месеца, обособена позиция № 4 – 3 742 лева без ДДС за срок от 24 месеца, обособена 

позиция № 5 – 7 200 лева без ДДС за срок от 24 месеца. Тези обособени позиции не са 

част от настоящата документация, за тях не се изискват, не се приемат и не се 

разглеждат оферти. 

 
 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

Обект: услуги по извънгаранционна поддръжка на внедрени и съществуващи в ДП БСТ 

софтуерни системи - за автоматизирано осъществяване на счетоводни операции Колибри 
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ERP и за управление на човешките ресурси HeRMeS, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП. По 

силата на сключени договори за доставка, инсталиране, внедряване, ДП БСТ е придобило 

правата за ползване на системите, без да е получило авторски права върху тях /с 

изключение на авторските права на ползване върху специфичните софтуерни доработки 

на системата HeRMeS, направени за ДП БСТ/. 

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да осигури нормалното функциониране 

на софтуера на двете системи, тяхното обновяване с всички нови версии и разширения, 

включително и такива, които покриват настъпилите изменения в нормативната уредба, 

както и да осигури помощ за: 1 100 души, крайни потребители, работещи с HeRMeS и 50 

души, крайни потребители работещи с Колибри ERP. 

 

Предмет и количество:  

Предметът на поръчката, по обособена позиция № 1 обхваща:  

т. 1. Отстраняване на технически проблеми във внедрената и функционираща в ДП БСТ 

една софтуерна информационна система за управление на човешките ресурси HeRMeS; 

т. 2. Предоставяне на всички разширения и изменения на една софтуерна информационно 

система за управление на човешките ресурси HeRMeS, включително и такива, свързани 

със законодателството; 

т. 3. Поддържане на потребителите /1100 души/ на една софтуерна информационна 

система за управление на човешките ресурси HeRMeS, чрез предоставяне на достъп до 

Система за помощ и регистриране на проблеми. 

 

Предметът на поръчката, по обособена позиция № 2 обхваща: 

1. Консултантска поддръжка /на 50 души/ за една програмна софтуерна система Колибри 

ЕRP; 

2. Технологична поддръжка на една програмна софтуерна система Колибри ЕRP; 

3. Осъвременяване на една програмна софтуерна система Колибри ЕRP. 

 

Обособени позиции: Настоящата поръчка включва 5 обособени позиции, наименовани 

както следва: 

Обособена позиция № 1: „Поддръжка на софтуерна система HeRMeS за управление на 

човешките ресурси“; 

Обособена позиция № 2: „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“ 

Обособена позиция № 3: "Поддръжка на софтуерна система за ресторантьорство 

UnrealSoft-Touch-Sale" 

Обособена позиция № 4: „Поддръжка на софтуерен кол център Infoserve" 

Обособена позиция № 5 : „Поддръжка на корпоративен сайт“ 

Съгласно посоченото по-горе, обособени позиции № 3, № 4 и № 5 ще бъдат възложени 

по индивидуалните им стойности съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 ЗОП 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№ 1: 

За изпълнение на предмета на поръчката по тази обособена позиция следва да се 

предостави осъществяването на следните услуги: 
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• Осигуряване непрекъснато нормалното функциониране на HeRMeS, което 

съответства на предоставената потребителска документация и общоприетите 

очаквания за функциониране на информационна система за управление на 

човешките ресурси. 

• Поддържане на HeRMeS в актуално състояние, като се предоставят всички нови 

версии и изменения в софтуера, в т.ч. и се извършва инсталиране, внедряване, 

осъвременяване и др. необходимо за поддържане на системата в актуално 

състояние, в срок не по-дълъг от 15 (петнадесет) дни от датата на приключване на 

съответна разработка.  

• Актуализация на софтуерната информационна система HeRMeS при всяко 

изменение на действаща нормативната уредба на територията на страната в 

областта на трудовото, осигурителното и данъчното право, засягащо 

функциалността и. Актуализацията следва да се извършва по такъв начин, че 

софтуерната информационна система HeRMeS във всеки момент да работи 

съобразно действащото в страната законодателство. Когато даден нормативен акт 

влиза в сила от датата на обнародването си или има обратно действие, 

актуализацията следва да бъде извършена във възможно най-кратък срок, но не 

по-късно от 15 дни след обнародване в Държавен вестник на изменението на 

съответния нормативен акт.законодателството, в срок не по-късно от датата на 

влизане в сила на тези промени.  

• При констатиране на грешки в HeRMeS, изразяващи се в несъответствие с 

наличната у Възложителя техническа документация и/или общоприетите 

очаквания за функциониране на системата, е необходимо да се извърши замяна 

и/или възстановяване на частта от софтуера, в която е идентифицирана грешката 

в допълнително договорен срок, но не по-дълъг от 20 дни. 

• Поддръжка на крайните потребители на софтуерната информационна система 

HeRMeS /служители на ДП БСТ/ - 1100 души, които да бъдат подпомагани при/в 

използването на софтуера като бъдат съответно консултирани. За целта е 

необходимо: 

1. организирането на център за помощ на потребителите (Help Desk), в който 

трябва да бъде осигурено: възможност за подаване на заявки за помощ или 

регистриране на проблем, като всяка заявка следва да се регистрира чрез уникален 

идентификатор, по който може да се проследи нейното движение/изпълнение от 

потребителя; и  

2. осигуряване на телефонен номер за връзка на потребителите с екипа за 

поддръжка на софтуерната информационна система HeRMeS.  

Консултантска поддръжка за софтуерната информационна система HeRMeS, 

трябва да включва като минимум:  

- предоставяне на неограничен брой консултации по зададени въпроси/казуси в 

рамките на всеки официален работен ден, със срок на осъществяването й: до края 

на следващия работен ден; 

- оказване на методическа помощ по телефон в рамките всеки официален работен 

ден; 

- оказване на помощ при администриране на софтуерната информационна система 

HeRMeS в рамките на всеки официален работен ден; 

За целите на поръчката и изпълнението на договора началото на всеки официален 

работен ден е 8:00 часа и краят му е 18:00 часа. 
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• Предоставяне на техническа помощ с квалифицирани специалисти на място за 

решаване на възникнали проблеми при работа със софтуерната информационна 

система HeRMeS. Техническата помощ се извършва от специалист в срок до три 

работни дни след поискването й от краен потребител /служител на ДП БСТ/, във 

време съгласувано с ДП БСТ. 

• Поддържане на HeRMeS в рамките на официалните работни дни, съобразно с 

работното време на ДП БСТ.  

• Периодично предоставяне на информация на за изпълнението на дейностите за 

поддръжка на системата и осигурияване на възможност за контрол на тези 

дейности. 

• Осигуряване на средства за отдалечено администриране на софтуера на 

информационната система HeRMeS от служители на Възложителя и от служители 

на Изпълнителя, чрез използване отдалечения достъп до системата, осигурен от 

Възложителя. 

• Отстраняване на възникнал проблем или предоставяне на временно решение, 

заместващо за определен период от време окончателното отстраняване на 

проблем - в срок до един ден след подадена заявка, ако той влияе върху 

функционалността на софтуера за изчисление на заплати /възнаграждения/. 

• Отстраняване на възникнал проблем или предоставяне на временно решение, 

заместващо за определен период от време окончателното отстраняване на 

проблем - в срок до пет дни след подадена заявка, ако той влияе върху 

функционалността на софтуера на системата, извън тази за за изчисление на 

заплати /възнаграждения/.  

• Отстраняване на възникнал проблем или предоставяне на временно решение, 

заместващо за определен период от време окончателното отстраняване на 

проблем - в срок до десет дни след подадена заявка, ако той влияе върху 

второстепенна функционалност на софтуера на информационната система 

HeRMeS. 

 

2.2. Технически спецификации за изпълнение на поръчката по обособена позиция 

№ 2: 

За изпълнение предмета на поръчката по тази обособена позиция следва да се предостави 

осъществяването на следните услуги: 

1. Консултантска поддръжка на 50 души, крайни потребителя, за програмна софтуерна 

система Колибри ЕRP, включваща:  

- предоставяне на неограничен брой консултации по зададени въпроси/казуси в рамките 

на всеки официален работен ден, със срок на осъществяването й: до края на следващия 

работен ден; 

- оказване на методическа помощ по телефон в рамките всеки официален работен ден; 

- оказване на помощ при администриране на програмна софтуерна система Колибри ЕRP 

в рамките на всеки официален работен ден; 

- поддръжка на системата през Интернет и/или телефон в рамките на всеки официален 

работен ден.  

За целите на поръчката и изпълнението на договора началото на всеки официален работен 

ден е 8:00 часа и краят му е 18:00 часа. 
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2. Технологична поддръжка на програмна софтуерна система Колибри ЕRP, включваща: 

- поддържане на съществуващите 23 (двадесет и три) бази данни, от които 9 бази са 

активни и в тях се осъществяват ежедневни счетоводни операции, а останалите 14 бази са 

с историческа /данъчно-отчетна/ стойност; 

- поддържане на създадените потребители с правата, определени от ръководството; 

създаване на нови потребители без ограничение в броя им; промяна в правата и 

деактивиране на съществуващи потребители по заявка на Възложителя; 

- криптиране на данните при преноса им през Интернет (SSL); 

- предоставяне при заявка на Електронен сертификат за връзка и работа със програмна 

софтуерна система Колибри ЕRP. 

 

3. Осъвременяване на програмна софтуерна система Колибри ЕRP, включващо: 

- текуща актуализация на Системата при всяко изменение на нормативната уредба, 

засягащо функционалността й; 

– инсталиране на новоразработена функционалност в Системата. 

 

2.3. Място на изпълнение:  

територията на Р България, както следва: 

За обособена позиция №1: гр. София, Централно управление на ДП БСТ, ул. „Хайдушко 

изворче“ № 28. 

За обособена позиция № 2: за всеки един административен офис на Възложителя, които 

са:  

 

№ по 

ред 
Населено място Административен адрес 

1 Благоевград пл. "Македония" №2 

2 Бургас ул. “Калофер“ №10 

3 Варна бул. "Мария Луиза" № 30 

4 Велинград Бул. „Съединение“ № 120 

5 Велико Търново ул. "Баба Мота" №13 

6 Монтана ул. " Хан Аспарух " № 8 

7 Плевен ул.  "Димитър Константинов" №23А 

8 Пловдив ул. "Абаджийска"№ 25 

9 Русе бул. ”Цар Освободител” № 123 

10 София – 2 офиса ул. "Хайдушко изворче" № 28 

11 Стара Загора ул. "Армейска" № 5а 

 

2.4. Срок за изпълнение на поръчката:  

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката по всяка обособена позиция № 1 и № 2 

е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на съответен договор 

за изпълнение /датата на влизане в сила няма да е по-ранна от: за обособена позиция № 

1 - 02.06.2019 г. – денят, следващ деня на изтичане действието на текущия договор с 

идентичен предмет, сключени по реда на ЗОП; за обособена позиция № 2 - 05.08.2019 г. 

– денят, следващ деня на изтичане действието на текущия договор с идентичен предмет, 

сключени по реда на ЗОП/. 
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Раздел I от Документация за участие в обществена поръчка с наименование: „Поддръжка на 

софтуерни системи“, по обособени позиции – Обект; Предмет; Технически спецификации на 

обществената поръчка 

 

 

 

 

2.5. Максимална прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчка, начин на 

плащане на цената: 

Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от средствата за издръжка 

на ДП “Български спортен тотализатор”, набрани самостоятелно от юридическото лице 

чрез осъществяване предмета му на дейност.  

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка /включващ обособени 

позиции №1 и №2/, Възложителят е предвидил максимален финансов ресурс в размер на 

до 256 000 (двеста петдесет и шест хиляди) лева без ДДС, от които по обособени 

позиции:  

За Обособена позиция № 1: „Поддръжка на софтуерна система HeRMeS за управление 

на човешките ресурси“ – 106 000 (сто и шест хиляди) лева без ДДС; 

За Обособена позиция № 2: „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“ – 150 000 

(сто и петдесет хиляди) лева без ДДС. 

Предложената от участник цена, по която и да е от обособените позиции, трябва да е 

крайна и следва да включва всички разходи /стойности на лицензи, предоставени права, 

разходи за данък, такси, транспортни разходи, възнаграждения, мита ако има такива и 

други необходими, с изключение на ДДС/ на потенциалния изпълнител за цялостно 

изпълнение предмета на поръчката.  

Възложителят предвижда да заплаща възнаграждението за изпълнение на услугата по 

поддръжка на съответна софтуерна система /по обособена позиция № 1 и № 2/, на 

едномесечни периоди, след изтичане на всеки един такъв период, в срок до 10 работни 

дни от подписване на протокол, удостоверяващ предоставянето на услугите за 

изминалия период и представяне на оригинал на фактура и при условията, посочени в 

проекта на договор. 

 
 

 


