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ДО 
Г-Н ЖЕЧО СТАНКОВ 
Заместник-министър 
на енергетиката 

ДОКЛАД 

от комисията, назначена с Ваша Заповед № Е-РД-16-651 от 16.12.2015 год., за 
провеждане на процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет Абонаментна 
поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция "Природни 
ресурси и концесии" към Министерство на енергетиката", открита с Решение № Е-
12-00-362/12.12.2015 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНКОВ, 

На основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, с настоящия доклад Ви представяме 
резултатите от проведените преговори с поканения участник - „Есри-България" ООД и 
постигнатите договорености. 

На 16.12.2015 г., в 11.00 ч., в зала зала „Информационен център на енергетиката 
на I етаж в сградата на Министерство на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8 
комисията, назначена от Вас със Заповед № Е-РД-16-651 от 16.11.2015 г. получи 
постъпилата в рамките на определения краен срок оферта за участие в процедурата от 
поканения участник „Есри-България" ООД. 

Комисията отвори офертата и извърши проверка за наличието и редовността на 
представените документи. Беше установено, че всички изискани документи са 
представени, като участникът доказва съответствието си с поставените от възложителя 
изисквания. Комисията реши, че са налице основания за допускане на участника до 
провеждане на преговори. 

Комисията пристъпи към провеждане на преговори, в които поканеният участник 
„Есри-България" ООД се представляваше от г-н i който представи 
пълномощно от управителя на дружеството. 

Основа за водене на преговорите бяха поканата за участие, приложеният към нея 
проект на договор, както и представената от участника първоначална оферта. 
Представителят на участника заяви, че приема клаузите от приложения към поканата 
проект на договор, които да станат част от окончателния договор за обществена поръчка. 

Участникът е предложил обща цена за абонаментна поддръжка за срок от 24 
(двадесет и четири) месеца в размер на 65 900.00 лв. (шестдесет и пет хиляди и 
деветстотин лева) без ДДС. 
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След обсъждане на ценовото предложение страните се договориха, че 
окончателната обща цена за изпълнение на обществената поръчка ще бъде в размер на 
64 950 лв. без ДДС. 

Във връзка с гореизложеното, комисията предложи на представителя на участника 
да представи окончателна оферта, в която общата цена за изпълнение на обществената 
поръчка да е в размер 64 950 лв. без ДДС. 

На основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, комисията предлага участникът „Есри-
България" ООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и с него да 
бъде сключен договора за обществена поръчка след представяне на окончателна оферта, 
в която са отразени постигнатите договорености. 

Към настоящия доклад прилагаме екземпляр от съставения протокол с постигнатите 
договорености. 

Приложение: съгласно текста 
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ПРОТОКОЛ 

Днес, 16.12.2015 г., в 11.00 ч., комисия, назначена със Заповед № Е-РД-16-

651/16.12.2015 г. на г-н Жечо Станков - Заместник министър на енергетиката за провеждане 

на процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка на 

софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция "Природни ресурси и концесии" 

към Министерство на енергетиката" (открита с Решение Е-12-00-362/12.12.2015 г.) на 

основание чл. 92а, ал.1 от ЗОП се събра в пълен състав, както следва: 

Председател: Р , главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване в 

администрацията", дирекция „Правна"; 

Членове: 1. държавен експерт, дирекция „Информационно и 

комуникационно осигуряване"; 

2. - главен експерт, дирекция „Информационно и комуникационно 

осигуряване"; 

3. 1 и. д. началник на отдел „Национална геоложка служба", 

дирекция „Природни ресурси и концесии". 

4. главен експерт в дирекция „Финанси и управление на 

собствеността". 

Заседанието се проведе в зала „Информационен център на енергетиката", на I етаж в 

сградата на Министерство на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8. 

На комисията беше предоставен запечатан непрозрачен плик, подаден от поканения 

участник „Есри-България" ООД на 15.12.2015 г. в 11.30 ч. 

Документите са подадени в рамките на обявения в поканата за участие краен срок. 

За участника „Есри-България" ООД присъства упълномощеният представител г-н Сергей 

Шишов, съгласно приложения Присъствен лист/Приложение № 1 към настоящия Протокол/. 

Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 35, ал, 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Председателят на комисията отвори плика с подадената оферта и комисията провери 

редовността на приложените документи. Участникът е представил изискуемите в изпратената 

му покана документи, както следва; 

1. Представяне на участника, съгласно Приложение № 1 към поканата (оригинал), 

включващо и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно Приложение № 1.1 на управителя 

- Евгения Кочева Караджова-Иванова (оригинал); 

2. Първоначална оферта по образец, съгласно Приложение № 2 към поканата 

(оригинал). 

3. Списък на екипа, който ще бъде отговорен за изпълнение на поръчката, с посочване 

на имената, професионалната квалификацията, включително и описание на придобитите 

сертификати за работа с продуктите от фамилията ЕСРИ - (оригинал). Участникът е 

предложил експертите Моника Пъдарева и Димитър Коритаров, за които участникът е 

посочил, че притежават сертификати за работа с продуктите от фамилията ЕСРИ. 
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4. Документ удостоверяващ, че дружеството „ЕСРИ България" ООД е единствен 

оторизиран дистрибутор на софтуерните продукти и услуги ArcGIS от фамилията ЕСРИ за 

България, издаден от Научноизследователския институт за системи на околната среда, 

Инк.(ЕСРИ). 

Въз основа на горното, комисията установи, че участникът е представил всички 

изискани документи при спазване на съответната форма, като от съдържанието на 

документите е видно, че са изпълнени условията на Закона за обществените поръчки и на 

възложителя за допускане на „Есри-България" ООД до участие в договарянето. 

Представителят на „Есри-България" ООД - Сергей Шишов заяви, че приема клаузите от 

приложения към поканата проект на договор, които да станат част от окончателния договор за 

обществена поръчка. 

Представена е първоначална оферта, с предложена обща цена за абонаментна 

поддръжка за срок от 24 (двадесет и четири) месеца в размер на 65 900.00 лв. (шестдесет и 

пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. 

След обсъждане на ценовото предложение страните се договориха, че окончателната 

обща цена за изпълнение на обществената поръчка ще бъде в размер на 64 950 лв. без ДДС. 

Във връзка с гореизложеното, комисията предложи на представителя на участника да 

представи окончателна оферта, в която общата цена за изпълнение на обществената поръчка 

да е в размер 64 950 лв. без ДДС. 

Комисията установи, че участникът не е представил към документите си декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията приключи договарянето с участника на 16.12.2015 в 12.00 часа. 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, от които един за 

Министерство на енергетиката и един за участника „Есри-България" ООД. 

Приложение: 

1. Приложение 1 - Присъствен лист; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция 
"Природни ресурси и концесии" към Министерство на енергетиката" 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ 

16.12.2015 год./11,00 часа 

№ 
ИМЕ НА ФИРМАТА -

УЧАСТНИК 
ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА 
УЧАСТНИКА 

ПОДПИС / 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Заместник-министър на енергетиката 

Р Е Ш Е Н И Е 

На основание чл. 92а, ал. 6, във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и въз основа на протокол от 16.12.2015 г. и доклад на комисията 

назначена със Заповед № Е-РД-16-561/16.12.2015 г. г-н Жечо Станков - Заместник-

министър на енергетиката за провеждане на процедура на договаряне без обявление с 

предмет: Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на 

дирекция "Природни ресурси и концесии" към Министерство на енергетиката" 

(открита с Решение Е-12-00-362/12.12.2015 г.) и в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-

651/16.12.2015 г. на Министъра на енергетиката 

ОБЯВЯВАМ: 

Определям „Есри-България" ООД за изпълнител на обществената поръчка. 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда и сроковете по чл. 120 от 

Закона за обществените поръчки. 

Копие от настоящото решение да изпрати на участника в процедурата, съгласно чл. 

73, ал. 3 от ЗОП и да се публикува в профила на купувача на Министерство на 

енергетиката, ведно с протокола от водените преговори и доклада на комисията за 

провеждане на процедура^;^ 

;/у | 
ЖЕЧО СТАНКОВ \ ̂  
Заместник-министър на хЩ$рргетйкта 
/Упълномощен със ЗапоЖ^Щ Е^Щ^Хвт^! 7/19.05.2015 г. 
на министъра на енер/ети$5т$/^ 

гр. София 1000, ул. "Триадица" №8 
тел.: (+359 2) 9263 152 

факс: (+359 2) 980 76 30 
www.me.government.bg 

e-mail: e-energy@me.government.bg 

http://www.me.government.bg
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