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ПРОТОКОЛ № 2 

15.07.2019 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 15.07.2019 г. за провеждане на закрито заседание и започна своята работа в 09.30 часа, 

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

1. разгледа представените оферти и оцени, съгласно избрания критерий за възлагане, тези 

от тях, които съответстват на предварително обявените условия; 

2. разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците 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. Действия и констатации относно разглеждане на представените оферти от 

участниците и определяне на тези от тях, които съответстват на предварително 

обявените условия, по реда на подаването им: 

 

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

на човешките ресурси“:  

Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „ТЕХНОЛОГИКА“ 

ЕАД с вх. № 02-01-999/27.06.2019 г. : 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, за която е подадена, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе 

установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника лице; представено 

е копие и на електронен носител; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 
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приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника лице. 

в) нотариално заверен препис на пълномощно за представляващо участника физическо лице 

– 1 бр. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

цялостно изпълнение предмета на поръчката по тази обособена позиция - попълнено 

съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо с поставените от 

възложителя изисквания и подписано от представляващия участника лице; представено е 

копие и на електронен носител. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД отговаря на предварително обявените условия.  

 

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

Действия и констатации относно разглеждане  на офертата на „ЕДА“ ООД с вх. № 02-

01-978/25.06.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената 

позиция, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписана от представляващия участника лице; представено 

е копие и на електронен носител; 

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващия участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване - попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо 

с поставените от възложителя изисквания и подписана от представляващия участника лице; 

представено е копие и на електронен носител. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на 

участника „ЕДА“ ООД отговаря на предварително обявените условия.  

 

II. Оценка съгласно избрания критерий за възлагане на тези от представените 

оферти, които съответстват на предварително обявените условия: 
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II.1 Относно обособена позиция I. „Поддръжка на софтуерна система HeRMeS за 

управление на човешките ресурси“ 

Действия и констатации относно оценка на офертата на „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с вх. 

№ 02-01-999/27.06.2019 г. : 

С оглед констатациите по т. I.1. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – най-ниска 

обща/крайна цена, дадена за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна 

обособена позиция. На първо място се класира участникът, представил най-ниска 

обща/крайна цена, за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна обособена 

позиция, а следващите се класират в низходящ ред по направените от тях предложения. 
 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-999/27.06.2019 г. Обща сума за 

изпълнение на целия предмет на поръчката за период от две години:105 999,60 (сто и пет 

хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС. 

 
Класиране: 

1. „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 1, а именно: 105 999,60 (сто и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет 

лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС. 

 

Поради наличието на една подадена и допусната до оценка и класиране оферта, не е налице 

основание за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

 

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

Действия и констатации относно оценкя  на офертата на „ЕДА“ ООД с вх. № 02-01-

978/25.06.2019 г.: 

С оглед констатациите по т. I.2. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – най-ниска 

обща/крайна цена, дадена за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна 

обособена позиция. На първо място се класира участникът, представил най-ниска 

обща/крайна цена, за цялостното изпълнение на предмета поръчката по съответна обособена 

позиция, а следващите се класират в низходящ ред по направените от тях предложения. 
 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-978/25.06.2019 г.: Обща сума за изпълнение на целия 

предмет на поръчката за период от две години: 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без 

ДДС. 
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Класиране: 

1. „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 5, а именно: 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС. 

 

Поради наличието на една подадена и допусната до оценка и класиране оферта, не е налице 

основание за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

 

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

подбор, 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: 

 

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

управление на човешките ресурси“: 

 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.1, се установи, че по тази обособена позиция, 

подредбата на участниците в низходящ ред спрямо извършеното класиране е следната: 

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

най-ниска цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция 1. 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

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

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД, при което се констатира следното: 

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: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

2. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от 

представляващо участника лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения 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:  

Съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, основанията посочени съответно в чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно 

регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, както и за представляващо 

участника по пълномощие физическо лице. Чл. 41, ал. 1 ППЗОП предвижда, че “когато 

за лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240845
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разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 

отношение на останалите задължени лица.“. 

Представеният от участника „Технологика“ ЕАД еЕЕДОП, е подписан с подписите на 

тримата му членове на Съвета на директорите, които са задължените за този участник 

лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП. В същото време в еЕЕДОП е посочено, че „Технологика“ ЕАД 

в настоящата процедура се представлява от лице по пълномощие /представя се и копие 

на документа към офертата/, което е разписало предложението за изпълнение на 

поръчката и ценовото предложение, но не е подписало представения еЕЕДОП. Съгласно 

цитираните по-горе правни норми, когато офертата на участник се подписва от 

упълномощен представител, за него също не следва да са налице обстоятелствата 

посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП и той също следва да 

подпише еЕЕДОП. Законът - чл. 41, ал. 1 ППЗОП, допуска упълномощеното лице да не 

подпише този документ, но само когато подписващия/ите, разполагат с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на това лице - такива 

данни /дали подписващите разполагат с информация, че по отношение на 

упълномощеното лице не са налице обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и 

т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП/, липсват в офертата на този участник.  

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за установяване 

съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания за лично състояние 

и подбор на „ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД, бе установено че същият е представил документи, 

един от които – еЕЕДОП, не е подписан от едно от всички задължени лица, а също така 

липсват данни от които да се направи извод, че някое от подписалите еЕЕДОП лица 

разполага с информация, че по отношение на упълномощеното лице не са налице 

обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП. 
Констатираното несъответствие, следва да бъде отстранено чрез представяне на нов 

еЕЕДОП, който е подписан от упълномощеното лице или други документи, които съдържат 

допълнена информация. 
На основание чл. 61, т. 5 и т. 6 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 и ал. 6 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника 

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД, подадена за участие в провежданата обществена поръчка по 

обособена позиция I, комисията възлага на председателя й да уведоми писмено 

участника за установената непълнота, като му предостави срок от 5 работни дни от 

получаване на уведомлението, в който да представи на настоящата комисия 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация /Допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти/. 

 

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

След извършеното по-горе оценяване в т. II.1, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо извършеното класиране е следната: 

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

цена за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция II. 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника „ЕДА“ 

ООД, при което се констатира следното: 
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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. : 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

2. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от 

представляващо участника лице; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения 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:  

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, основанията посочени съответно в чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, се отнасят за лицата, които представляват участника и 

за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е 

вписан участникът, ако има такъв. Чл. 41, ал. 1 ППЗОП предвижда, че “когато за лицата 

по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се 

подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация 

за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица.“. 

Представеният от участника „ЕДА“ ООД еЕЕДОП, е подписан с подписа на един от 

двамата му управителя, представляващи дружеството заедно и по отделно /съгласно 

търговската регистрация на участника/. Всеки от управителите на дружеството е 

задължено за този участник лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП. Законът - чл. 41, ал. 1 

ППЗОП, допуска някой от представляващите по закон участника, да не подпише този 

документ, но само когато подписващият, разполага с информация за достоверността на 

декларираните обстоятелства по отношение на това лице - такива данни /дали 

подписващите разполагат с информация, че по отношение на другия управител не са 

налице обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП/, 

липсват в офертата на този участник.  

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за установяване 

съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания за лично състояние 

и подбор на „ЕДА“ ООД, бе установено че същият е представил документи, един от които 

– еЕЕДОП, не е подписан от едно от всички задължени лица, а също така липсват данни от 

които да се направи извод, че подписалото еЕЕДОП лице разполага с информация, че по 

отношение на другия законен представител на участника, който не е подписал документа, 

не са налице обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП. 
Констатираното несъответствие, следва да бъде отстранено чрез представяне на нов 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240845
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еЕЕДОП, който е подписан и от втория управител или други документи, които съдържат 

допълнена информация. 
На основание чл. 61, т. 5 и т. 6 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 и ал. 6 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника „ЕДА“ 

ООД, подадена за участие в провежданата обществена поръчка по обособена позиция 

II, комисията възлага на председателя й да уведоми писмено участника за 

установената непълнота, като му предостави срок от 5 работни дни от получаване на 

уведомлението, в който да представи на настоящата комисия документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация /Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти/. 

 

 

Комисията приключи закритата част от заседанието си в 12.15 часа на 15.07.2019 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо седем страници. 

 

 

Комисия съгласно Заповед № 176/02.07.2019 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/ 

……………………………..           ………………………… 

Светла Николова, член             Милчо Димитров, член 

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

………………………….           

Николай Станчев, член           

 

 

 
 


