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ПРОТОКОЛ № 3 

19.07.2019 г. 

 

Във връзка с Решение № 152/27.05.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на открита процедура по реда на ЗОП с наименование: „Поддръжка на софтуерни 

системи“, по обособени позиции: I. „Поддръжка на софтуерна система HeRMeS за 

управление на човешките ресурси“ и II. „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“ 

и в изпълнение на Заповед № 176/02.07.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на 

основание чл. 103 и чл. 104 ЗОП вр. чл. 61, т. 3 - т. 7 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. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР, при ЦУ на БСТ – член; 

4. Светла Николова – Гл. счетоводител, ДФС, при ЦУ на БСТ – член; 

5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на 

БСТ – член,  

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 19.07.2019 г. за провеждане на закрито заседание и започна своята работа в 15.30 часа, 

на което поетапно, по всяка една от обособените позиции, по отделно, разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците 

/включително допълнително представените такива/, в низходящ ред спрямо получените 

оценки, до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. 

 

I. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор /включително допълнително представените такива/, на участниците в 

низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници 

и класирането им: 

 

I.1 Относно обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система HeRMeS за управление 

на човешките ресурси“: 

Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с вх. № 02-

01-999/27.06.2019 г. и допълнително представените с писмо с вх. № 02-01-

1111/17.07.2019 г: 

На свое заседание от 15.07.2019 г., действията от което са протоколирани в Протокол № 

2/15.07.2019 г., комисията, предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, разгледа документите, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор, на участника „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД /подал 

единствена оферта за участие в тази обособена позиция на поръчката/, при което се 

констатира, че представеният Електронен единен европейски документ за обществени 

поръчки (еЕЕДОП), е попълнен съобразно подготвения от възложителя образец, съгласно 

изискванията; документът е подписан с електронни подписи, но само от част от 

задължените лица и липсват данни, че по отношение на подписалите го лица е налице 

обстоятелството, посочено в чл. 41, ал. 1 ППЗОП. Поради това и на основание чл. 61, т. 5 

ППЗОП, от този участник е изискано отстраняване на констатираното несъответствие, като 
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за целта е изпратено писмо от председателя на комисията с изх. № 02-01-1604/15.07.2019 г.  

и е предоставен 5-дневен срок, в който да се предприемат необходимите действия. В 

законоустановения срок, на 17.07.2019 г., участникът „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД е внесъл 

допълнителни документи с писмо с вх. № 02-01-1111/17.07.2019 г., които са предадени на 

председателя на комисията с протокол, на 18.07.2019 г. /приложен към настоящия 

протокол/. Допълнително е представен електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (еЕЕДОП), на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен 

съобразно представения от възложителя образец, съгласно изискванията и който документ 

е подписан с електронни подписи на всички задължени за участника лица /в т.ч. и от лицето, 

за което в предходното заседание се установи, че не е подписало еЕЕДОП/. 

Този допълнително представен еЕЕДОП, както и първоначално представените от участника 

документи – заявление за участие и опис, са попълнени съобразно изискванията на закона 

и Възложителя, в тях няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото 

и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания за лично 

състояние и критериите за подбор.  

 

I.2 Относно обособена позиция II. „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“: 

Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „ЕДА“ ООД с вх. № 02-01-

978/25.06.2019 г. и допълнително представените с писмо с вх. № 02-01-1115/17.07.2019 

г: 

 

На свое заседание от 15.07.2019 г., действията от което са протоколирани в Протокол № 

2/15.07.2019 г., комисията, предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, разгледа документите, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор, на участника „ЕДА“ ООД /подал единствена 

оферта за участие в тази обособена позиция на поръчката/, при което се констатира, че 

представеният Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

е попълнен съобразно подготвения от възложителя образец, съгласно изискванията; 

документът е подписан с електронни подписи, но само от част от задължените лица и 

липсват данни, че по отношение на подписалите го лица е налице обстоятелството, 

посочено в чл. 41, ал. 1 ППЗОП. Поради това и на основание чл. 61, т. 5 ППЗОП, от този 

участник е изискано отстраняване на констатираното несъответствие, като за целта е 

изпратено писмо от председателя на комисията с изх. № 02-01-1603/15.07.2019 г.   и е 

предоставен 5-дневен срок, в който да се предприемат необходимите действия. В 

законоустановения срок, на 17.07.2019 г., участникът „ЕДА“ ООД е внесъл допълнителни 

документи с писмо с вх. № 02-01-1115/17.07.2019 г., които са предадени на председателя на 

комисията с протокол, на 18.07.2019 г. /приложен към настоящия протокол/. Допълнително 

е представен електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от 

възложителя образец, съгласно изискванията и който документ е подписан с електронни 

подписи на всички задължени за участника лица /в т.ч. и от лицето, за което в предходното 

заседание се установи, че не е подписало еЕЕДОП/. 

Този допълнително представен еЕЕДОП, както и първоначално представените от участника 

документи – заявление за участие и опис, са попълнени съобразно изискванията на закона 

и Възложителя, в тях няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
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включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото 

и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания за лично 

състояние и критериите за подбор.  

 

II. Класиране на участниците в настоящата процедура, по обособени позиции 

II.1 Относно обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система HeRMeS за 

управление на човешките ресурси“: 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/02.07.2019 г., Протокол № 2/15.07.2019 г. и в настоящия Протокол № 3/19.07.2019 г., 

комисията извърши следното класиране на подадените оферти по обособена позиция I. 

„Поддръжка на софтуерна система HeRMeS за управление на човешките ресурси“, във 

възходящ ред, като на първо място класира офертата с най-ниската предложена цена: 

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-999/27.06.2019 г., с която е предложена 

най-ниска обща/крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на поръчката по 

обособена позиция I, а именно: 105 999,60 (сто и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет 

лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС. 

 

II.2. Относно обособена позиция II. „Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“: 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/02.07.2019 г., Протокол № 2/15.07.2019 г. и в настоящия Протокол № 3/19.07.2019 г., 

комисията извърши следното класиране на подадените оферти по обособена позиция II. 

„Поддръжка на софтуерна система Колибри ERP“, във възходящ ред, като на първо място 

класира офертата с най-ниската предложена цена: 

„ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-978/25.06.2019 г., с която е предложена най-ниска 

обща/крайна цена за цялостно изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция 

II, а именно: 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС. 

С извършване на класирането по всяка от обособените позиции на обявената поръчка с 

наименование: „Поддръжка на софтуерни системи“, по обособени позиции: I. „Поддръжка 

на софтуерна система HeRMeS за управление на човешките ресурси“ и II. „Поддръжка на 

софтуерна система Колибри ERP“, комисията приключи и тази закрита част от заседанието 

си. 

Приложения: писмо изх. № 02-01-1603/15.07.2019 г. ; писмо изх. № 02-01-1604/15.07.2019 

г.; писмо вх. № 02-01-1111/17.07.2019 г; писмо вх. № 02-01-1115/17.07.2019 г; протокол за 

получени допълнителни документи.  

Настоящият протокол, състоящ се от 3 страници, се състави и подписа днес: 19.07.2019 г. в 

16.45 часа, от назначената със Заповед № 176/02.07.2019 г. на изпълнителния директор на 

ДП БСТ, комисия както следва: 

 

 
/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/ 

……………………………..           ………………………… 

Светла Николова, член             Милчо Димитров, член 

 



стр. 4 

 

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

Николай Станчев, член 


