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  УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР НА СИДП ДП – гр. Шумен:.........../П/............... 

                                                                                                                                                       

/ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ/ 

 

Дата: 25.06.2019г. 

П РОТ ОКОЛ № 2   

 

Днес, 10.06.2019 год. в 10:00 часа комисията, назначена със Заповед № 

197/28.05.2019 г., част от членовете й заменени със Заповед № 216/10.06.2019 г. на директора 

на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 97, ал. 1 от 

ППЗОП, се събра на свое второ редовно заседание, за да проведе процедура за определяне 

на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 187-189 от 

ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява” с обект на поръчката – услуга, и предмет на 

изпълнение: „Абонаментно поддържане на базите данни и актуализация на следните 

софтуерни програмни продукти (ПП): „ПП за Работна заплата – RZWIN“ и „ПП за 

Договори за полагане на личен труд – RZHON“, включително мрежови режими на 

работа; Оказване на системна помощ при месечно приключване, запознаване с 

новостите и прилежащите им нови модули; Периодично обновяване на ПП-ти и 

прилежащите им модули, вследствие на изменения в законодателството и друга 

нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение 

за работа и поддръжка на нови версии на ПП-ти за нуждите на ЦУ и ТП на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, съвместими за работа с 

програмен продукт „РИВАЛ“ за 2019 – 2021 година“. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: … чл. 59 от ЗЗЛД…. – ръководител счетоводен отдел при ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. … чл. 59 от ЗЗЛД…. – обслужващ юрист при ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен; 

2. … чл. 59 от ЗЗЛД…. – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен. 

Комисията е в пълен и редовен състав. Няма промяна на датата и часа на отваряне на 

постъпилите оферти. 

Председателят на комисията откри заседанието, обяви, че процедурата ще се проведе 

съгласно правните предписания на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и правилника за 

прилагането му, като обяви, че са валидни разпоредбите на чл. 186, чл. 187 и ал. 1 от ЗОП, 

относно процедурата „събиране на оферти с обява”.  

Настоящото заседание на комисията е публично и на него могат да присъстват 

представители на кандидатите по търговска регистрация или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При откриване 

на заседанието се установи, че в залата не присъстват представители на кандидати, техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят е удължил срока за получаване 

на оферти с 3 (три) дни, и крайният срок е променен, съответно до 17:30 часа на 

07.06.2019 г.  

В удължения срок за получаване на оферти, такива не са подадени, видно от входящ 

регистър № 2 (за удължения срок за подаване на оферти). 

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП (отм., в сила от 01.11.2019 г.), комисията 

пристъпва към отваряне и разглеждане на единствената оферта, депозирана в първоначалния 

срок за подаване на оферти, при спазване на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП. 



 
 

 

Видно от първоначалния регистър за подадените оферти има подадена 1 (една) 

оферта, а именно: 

- Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. София, с оферта с вх. № 2166 

от 21.05.2019г., постъпила в 14:30 часа, получена по куриер; 

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията 

подписаха декларации, съгласно чл. 97, ал.2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член 

на комисията направил отвод.  

Разяснена бе принципната последователност на действията на комисията, по която 

следва да премине настоящото заседание, както и процедурата в нейната цялост, до 

приключване на същата като завършен процес, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

Комисията проверява за наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ плик, в 

които следва да са приложени всички документи на кандидата. Комисията отваря общия 

плик и оповестява гласно приложените документи, без да коментира съдържанието им или 

валидността им, и без да се сравняват с поставените от Възложителя изисквания, относно 

тяхната изискуемост. Комисията обявява и ценовото предложение на кандидата. След 

прочитането на документите от плика и обявяване на ценовото предложение, приключва 

публичната част на заседанието. Процесът ще продължи, като в закрито заседание комисията 

подробно ще разгледа и провери приложените документи. При установяване на липса на 

документи или други установени несъответствия с критериите за подбор или с други 

поставени изисквания от възложителя, кандидата се уведомяват писмено за това и комисията 

му предоставя възможност в определен срок, съгласно ЗОП, да представи допълнително 

точно изисканите документи, да поправи несъответствията, като замени представени 

документи или представи нови, с които да удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. Комисията няма определени по брой заседания и не следва да уведомява 

за тяхното провеждане кандидата. В последния етап от процедурата, комисията ще 

разглежда предложената ценова оферта, ще оцени предложението по посочените показатели 

и ще извърши крайно класиране, съобразно посочените критерии, начин на оценяване и 

класиране, съобразно комплексната оценка. 

След направените разяснения, комисията пристъпи към отваряне на постъпилата  

оферта, съгласно регистъра за приемане на оферти.  

I. Отваряне на офертата на Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – 

гр. София, с оферта с вх. № 2166 от 21.05.2019г., постъпила в 14:30 часа, получена по 

куриер. Комисията провери и установи наличието на непрозрачен с ненарушена цялост общ 

плик, в който са приложени документите на кандидата, върху който са поставени само 

надписи, съгласно изискванията на ЗОП и процедурните условия – други обозначения не са 

направени. В общия плик е наличен друг непрозрачен, с ненарушена цялост плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Председателя и членовете на комисията подписаха и двата 

плика. 

Председателят на комисията отвори общия плик, след което членовете на комисията 

подписаха всички документи от техническото предложение. Комисията оповести гласно 

всички приложени документи, съдържащи се в общия плик и съгласно чл. 97, ал.3 от ППЗОП 

обяви техническото предложение. 

Извърши се служебна проверка за актуалното състояние на кандидата в Търговския 

регистър. Извлечение от направената проверка се приложи към процедурното досие и е 

неразделна част от същото. 

При прочитането на глас на приложените документи в общия плик в публичното 

заседание на комисията, се установи, следното: 

Съдържание на офертата на Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – 

гр. София 



 
1. Приложение № 1 – Заявление за участие;  

2.  Приложение № 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

3. Приложение № 5- Електронен образец на единния европейски документ за 

обществени поръчки (еЕЕДОП); 

4. Отделен плик с „Предлагани ценови параметри” 

5. Удостоверение за софтуерните продукти 

Комисията разгледа обстойно документите и информацията в офертата на кандидата, 

за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, които са от значение за 

„допустимост” до участие в следващите етапи от процедурата - разглеждане и оценка на 

предложенията и класиране на участниците. 

При гласовото прочитане в откритото заседание на приложените документи в 

офертите на кандидата: Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. София не 

се установиха липси на изискуеми документи, не се установиха несъответствия на 

приложените документи с изискванията обявени от възложителя и условията по ЗОП, 

същото се потвърди отново. С оглед констатациите, комисията единодушно взе решение: 

1. Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. София е приложил 

всички изискуеми от възложителя документи. 

2. Допуска Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. София до 

следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото предложение и 

оценка на офертата по всички показатели, съгласно методиката за оценка. 
 

Комисия: 

1. ……/П/ ………   3. …/П/.. …… 

 

2. ……/П/..………  

 

С оглед горните констатации, комисията продължи заседанието си като премина към 

разглеждане на техническото предложение. 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на участника, комисията не 

установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. 

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя, комисията 

единодушно взе следното решение: 

1. Техническото предложение на Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ 

– гр. София отговаря на обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът е 

приложил всички изискуеми от възложителя документи. 

2. Допуска Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. София до 

следващия етап на процедурата, а именно оценка на ценовото предложение. 
 

Комисия: 

1. ……/П/………  3. ……/П/.…… 

 

2. ……/П/……… 

Комисията продължи работата си, като преминава към разглеждане на ценовото 

предложение. Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри на Кандидат № 

1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. София. Оценяването е представено в табличен 

вид както следва: 

 
№

 №   

по 

ред 

Предлагана единична цена за 

абонаментно месечно 

обслужване на 1 (едно) ТП 

(ДЛС/ДГС) и ЦУ в лв., без 

ДДС 

Предлагана обща месечна 

цена за абонаментно 

месечно обслужване на 18 

- те ТП (ДЛС/ДГС) и ЦУ в 

лв., без ДДС 

Предлагана обща цена за 

24 месеца абонаментно 

обслужване на 18 - те ТП 

(ДЛС/ДГС) и ЦУ в лв., без 

ДДС 

1    



 
1 

 

110 2090 50160 

 

 С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически и ценови предложения и предвид Кретирят за възлгане на 

поръчката – икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на „Най-ниска 

предложена обща крайна цена”, Комисията единодушно постигна следното решение: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, 

следното класиране: 

На първо и единствено място: Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – 

гр. София с предлагана цена 50 160.00 лева /петдесет хиляди сто и шестдесет лева/ 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме работата на комисията 

и да утвърди настоящият протокол. 

3. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да определи за изпълнител на 

обществената поръчка с обект – услуга и предмет на изпълнение: „Абонаментно 

поддържане на базите данни и актуализация на следните софтуерни програмни 

продукти (ПП): „ПП за Работна заплата – RZWIN“ и „ПП за Договори за полагане на 

личен труд – RZHON“, включително мрежови режими на работа; Оказване на 

системна помощ при месечно приключване, запознаване с новостите и прилежащите 

им нови модули; Периодично обновяване на ПП-ти и прилежащите им модули, 

вследствие на изменения в законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на 

абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови 

версии на ПП-ти за нуждите на ЦУ и ТП на „Североизточно държавно предприятие“ 

ДП – гр. Шумен, съвместими за работа с програмен продукт „РИВАЛ“ за 2019 – 2021 

година“ а именно: 

Кандидат № 1: СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. София, регистрирано в 

търговския регистър към АВ с ЕИК: 831393043, със седалище и адрес на управление: област 

София, гр. София, ул. „Българска морава” № 100, представлявано от Елиана Димитрова 

Левичарска, в качеството му на управител. 

4. Комисията предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да сключи договор с 

класирания на първо място Кандидат № 1 - СД „НЕК-Кулишев, Левичарска“ – гр. 

София 

 

Комисия: 

1. ………/П/..………             3. ……/П/. ……… 

 

 

2. ……/П/……… 

 

Работата на Комисията приключи в 11:00 часа на 10.06.2018 г.  

Настоящият протокол се състави в един екземпляр от 4 (четири) страници, подписа се 

от членовете на комисията и е неразделна част от документацията на процедурата. 

Настоящия протокол се представи на директора на СИДП на 25.06.2019 г.  

 

Комисия: 

1. ……/П/..… 

2. ……/П/..…… 

3. ……/П/..… 


