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Вх. № 04-03-1706 

 

Дата: 25.11.2019 г.  

 

ПРОТОКОЛ 
по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 254/22.11.2019 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ 

 

Относно: разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в откритото с Обява за 

събиране на оферти с изх. № 239/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с наименование: 

„Доработка на внедрена софтуерна система Колибри ERP“ и за класиране на участниците  

 

Днес, 22.11.2019 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда на 

ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

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

2. Светла Николова – Главен счетоводител, при ЦУ на БСТ – член; 

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

назначена със Заповед № 254/22.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 

откритото с Обява за събиране на оферти с № 239/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ, възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с наименование: 

„Доработка на внедрена софтуерна система Колибри ERP“, състави настоящия протокол за 

следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ 

 

На 22.11.2019 г., комисията назначена със Заповед № 254/22.11.2019 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 11.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ за 

отваряне на постъпилите оферти за участие в настоящото събиране на оферти, получени от 

председателя на комисията /протоколът от 22.11.2019 г. за получаването им е приложен към 

настоящия протокол/. 

Оферти за участие в предварително определения срок и удължен на основание чл. 188, ал. 2 

ЗОП, са подадени от: 

 

1. „ЕДА“ ООД 

вх. № 02-01-1652/14.11.2019 г.  

Офертата е получена по куриер, в 13.40 часа на 14.11.2019 г. 

 

След запознаване със списъка с участниците, подали оферти, всеки от членовете на 

комисията представи декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП вр. чл. 97, ал. 2 ППЗОП и чл. 195 ЗОП 

/приложени към настоящия/ и пристъпиха към отваряне на получените оферти.  

На проведеното публично заседание не присъстват представители на участника.  
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Комисията се увери, че опаковката на офертата е оформена съобразно изискванията на 

закона и тези, посочени в Обявата, след което пристъпи към отварянето на офертата и 

обявяването на ценовото предложение, както следва: 

 

1. „ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1652/14.11.2019 г.  

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. Комисията оповести 

представените документи в опаковката, като провери съответствието им с приложения опис. 

След това комисията отвори и обяви ценовото предложение на участника: 

1. Общата цена за изпълнение на предмета на поръчката: 69 000 /шестдесет и девет 

хиляди/ лева без ДДС. 

 

След извършване на гореописаните действия, Комисията в 11:15 часа, на 22.11.2019 г., 

приключи публичната част от заседанието си.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ 

НА УЧАСТНИЦИ 

 

На 22.11.2019 г., в периода 13.00 – 14.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 

254/22.11.2019 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, разгледа офертата, подадена от 

участника „ЕДА“ ООД в провежданото събиране на оферти, при следния ред /етапи/:  

Етап I - Проверка за съответствие на представените документи с поставените от 

Възложителя изисквания за лично състояние. Определяне дали офертата отговаря на 

поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, посочени в Обявата. 

Етап II - Проверка за съответствие на представеното техническо предложение за изпълнение 

на поръчката, с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне дали офертата 

отговаря на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката.  

Етап III - Проверка за съответствие на представеното ценово предложение за изпълнение на 

поръчката, с поставените от Възложителя изисквания. Проверка за наличие на основания за 

прилагане на чл. 72 ЗОП. Оценка по избрания критерий за оценка и класиране. 

За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят 

напълно на поставените от Възложителя изисквания в Обявата, приложенията към нея и 

на императивно необходимото по закон съдържание, в т.ч. и чл. 72 ЗОП и в които 

посоченият финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Обявата 

прогнозна стойност. 

Оферти, за които на който и да е етап от посочените по-горе, бъде констатирано, че не 

отговарят на поставено от закона и/или от Възложителя изискване, ще бъдат определяни 

за невалидни, последващите документи не се разглеждат и същите не се оценяват и 

класират. 

 

II-1. Резултати от разглеждане на документите в Етап I - Проверка за съответствие на 

представените документи с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние. 
Определяне дали офертата отговаря на поставените от Възложителя изисквания за лично 

състояние, посочени в Обявата: 
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1. Оферта на участника „ЕДА“ ООД с вх. № 02-01-1652/14.11.2019 г.  

Участникът е представил: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1) – попълнен съобразно изискванията и подписан от 

представляващия участника; 

2. Декларация  за удостоверяване липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и по чл.  101, ал. 1 

от Закона за обществените поръчки/(Приложение №2) – попълнена съобразно изискванията 

и подписана от представляващите участника; 

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – за удостоверяване 

съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор (Приложение №3) – 

попълнена съобразно изискванията и подписано от задълженото лице; 

4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (Приложение №4)  – 

попълнена съобразно изискванията и подписана от представляващото участника лице. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор, няма 

констатирани липсващи документи и/или несъответствия с изискванията за лично състояние 

на този участник. 

 

II-2 Резултати от разглеждане на документите в Етап II - Проверка за съответствие на 

представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката, с поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени 

в Техническите спецификации. Определяне дали офертата отговаря на поставените от 

Възложителя изисквания за лично състояние, посочени в Обявата. 

 

1. Оферта на участника „ЕДА“ ООД с вх. № 02-01-1652/14.11.2019 г. : 

Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец, съобразно 

изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите спецификации към Обявата 

за събиране на оферти. С техническото предложение е направена оферта за доработване на 

съществуващата при ДП БСТ счетоводна програмно-информационна система Колибри ERP, 

което включва и разработване и внедряване на нови функционалности, автоматизация на 

процеси, допълване на реквизити в отделните модули, обхващане на възможно повече 

дейности за счетоводно обслужване чрез софтуерния продукт /т.е. постигане на целеното от 

Възложителя създаване на нова база данни, настройка на функционалностите на 

съществуващи 4 модула, създаване на списъци и операции – 6 броя, доработка, подготовка 

и импортиране на списъци за 1 модул/. 

Посочени са необходимостите на Възложителя, които ще бъдат задоволени с доработката -

ще се извърши доработка на съществуващата софтуерна счетоводна система и 

съпътстващите я операции, при която счетоводната отчетност на ДП БСТ ще може да 

премине към централизиран модел на счетоводно отчитане (в частта, касаеща, основната 

дейност на предприятието, с изключение на УМЦ-Велинград), като процесът ще бъде 

съобразен със специфичната дейност на предприятието; ще бъде създаден подходящ ред и 

организация, които да обезпечат всички дейности по преминаване към обща база и модел 

на счетоводно отчитане. 

За изпълнение на горното, е посочено  конкретно какви доработки и съпътстващи ги 

операции ще бъдат извършени. 

Предложени са следните срокове за изпълнение на поръчката: 20.12.2019 г. 
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- срок за извършване на доработки – 16.12.2019 г. 

- срок за отстраняване на несъответствия – 20.12.2019 г. 

- срок за гаранционна поддръжка на извършените доработки – 05.08.2021 г. 

 

Предложени са начин и обхват на гаранционното обслужване, както следва: 

a.  Консултантска поддръжка на 50 души, крайни потребители, за извършената доработка на 

програмна софтуерна система Колибри ЕRP. 

b.  Технологична поддръжка на софтуерната доработка на програмна софтуерна система 

Колибри ЕRP. 

c.  Осъвременяване на софтуерната доработка на програмна софтуерна система Колибри ЕRP. 

 

Посочени са видовете и обема на правата на интелектуална собственост, вкл. авторски права, 

които офериращото лице ще предостави на Възложителя – в съответствие с изискванията му  

в Техническите спецификации. На Възложителя ще бъдат предоставени и всички права и 

лицензи за достъп и употреба на всеки един от необходимите за и използваните при и по 

повод доработената система Колибри софтуери, авторските права върху които се притежават 

от трети лица, включително, но не само: софтуера за управление на бази данни както и 

всички изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, включени в 

или свързани с такъв софтуер. Получените права ще са: 

1. обикновени (неексклузивни); 

2. напълно изплатени и неотменяеми;  

3. валидни за цялата територия на Република България. 

4. разрешават Софтуерния продукт да бъде използван или копиран за употреба на 

или с хардуера, за който е бил придобит, плюс оборотен (резервен) хардуер със 

същия или подобен капацитет;  

5. разрешават Софтуерния продукт да бъде приспособен към нуждите, адаптиран 

или комбиниран с друг компютърен софтуер за употреба от Възложителя;  

6. разрешават достъп до Софтуерния продукт на доставчиците на поддържащи 

услуги и техните подизпълнители, до степен, която е разумно необходима за 

изпълнение на техните договори за поддържащи услуги. 

Изпълнението на поръчката ще се осъществи на територията на Р България, като готовият 

продукт за приемане ще бъде доставен на адрес: гр. София, 1618 ул. „Хайдушко изворче“ № 

28, Централно управление на ДП БСТ, ведно със съпътстващите го документи. 

Офериращото лице е включило в ценовата оферта всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, като декларира и гарантира, че е в 

състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

 

От представените документи от офериращото лице, може да се установи, че офертата му 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение 

предмета на поръчката. 

 

II-3 Резултати от разглеждане на документите в Етап III - Проверка за съответствие на 

представеното ценово предложение за изпълнение на поръчката, с поставените от 
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Възложителя изисквания. Проверка за наличие на основания за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

Оценка по ценовия показател и класиране. 

 

1. Оферта на участника „ЕДА“ ООД с вх. № 02-01-1652/14.11.2019 г. : 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя. Общата цена, предложена за изпълнение на поръчката, не надвишава 

предварително определения от Възложителя максимален финансов ресурс. От 

представеното ценово предложение може да се установи, че същото отговаря на поставените 

изисквания от закона и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

Поради представена една оферта не е приложимо прилагането на чл. 72 ЗОП. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

Съгласно предварително обявеното, обществената поръчка ще бъде възложена въз основа 

на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „най-ниска 

цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП, формирана от общата цена, дадена за изпълнение на 

предметa на поръчката.  

На първо място се класира участникът, представил най-ниска ценова оферта, следващите 

участници се класират в низходящ ред на представените от тях ценови оферти.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Обща цена, дадена за изпълнение на предметa на настоящата обществена поръчка от 

участника „ЕДА“ООД с оферта с вх. № 02-01-1652/14.11.2019 г., е  69 000.00 лева без ДДС; 

а с ДДС – 82 800.00 лева.  

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ: 

1. „ЕДА“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1652/14.11.2019 г., с която е предложена най-

ниска цена за изпълнение на предмета на поръчката, а именно: 69 000.00 лева без 

ДДС 

 

С оглед извършеното разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в 

проведеното събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет: „Доработка на 

внедрена софтуерна система Колибри ERP“, назначената комисия със Заповед № 

254/22.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, определя оферта с вх. № 02-

01-1652/14.11.2019 г. на „ЕДА“ ООД, за валидна такава и икономически най-изгодна 

оферта, съобразно избрания критерий за оценка и предлага да й бъде възложено 

изпълнението на горепосочената поръчка.  

 

Приложения: 

1. Протокол /списък/ за предаване на постъпили оферти от 22.11.2019 г.; 

2. Декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП от 22.11.2019 г. – 3 броя; 

3. Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 1 брой 

 

Дата на предаване на Протокола по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП и 

приложенията към него, е датата, на която същият е входиран в деловодството на ЦУ 
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на ДП БСТ. Протоколът е изготвен от Комисия, назначена със Заповед № 

254/22.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ. 

 

Настоящият протокол се състои от общо 6 страници и се подписа от назначената със Заповед 

№ 254/22.11.2019 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            Светла Николова, член 

 

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

…………………………. 

Веселин Кюркчиев, член 

   

 

УТВЪРЖДАВАМ Протокол вх. № 04-03-1706/25.11.2019 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 254/22.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 97, ал. 4 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията 

към него:  

 

 

 

Дата: 25.11.2019 г.     Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/        

Дамян Дамянов, 

„Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“  
 

 

 


