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P r̂ncvojvV'tî Hr-H индекс и дата 

"V ^ АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
Д 1000 София, ул. Леге 4 

А О F I e-mail: pk@aop.bg , аор(о>аор.Ьа 
^ ^ интернет адрес: 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

• Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване 

• о с ъ щ е с т в е н предварителен контрол 

ИН на регистрационната форма от ССИ 
20i6i220-Q5029-005i(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) 

Номер и дата на становището i-ви етап: дд/мм/гггг 

Решение номер: От дата: f g & -j мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 05029 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата fO O f Р 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ЕЗ Публичен 
• Секторен 

I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Министерство на енергетиката 176789460 
Пощенски адрес: 
ул. Триадица № 8 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
София BG411 1000 BG 
Лице за контакт: Телефон: 
Росица Алексиева 02 9263329 
Електронна поща: Факс: 
r.aleksieva@me.government.bg 02 9807630 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
www.me.government.bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
http://www.me.government.bg/bg/competitions/nadgrajdane-i-abonamentna-
tehnicheska-poddraj ka-na-sashtestvuvashtata-sistema-upravlenie-na-
choveshkite-re-1104-c362-1.html?p=e30= 
I.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 

ЕЗ Министерство или друг държавен орган, П Публичноправна организация 
включително техни регионални или местни 
подразделения 

• Национална агенция/служба | [Европейска институция/агенция или 
международна организация 

• Регионален или местен орган • Д р у г тип: 
Г~|Регионална или местна агенция/служба 

I.3) Основна дейност 
(попълва се от публичен възложител) 

• Обществени услуги | | Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

П О т б р а н а • С о ц и а л н а закрила 
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• Обществен ред и сигурност • О т д и х , култура и вероизповедание 
• Околна среда • Образование 
• Икономически и финансови дейности ЕЗДруга дейност: Енергетика 
•Здравеопазване 

1.4) Основна дейност 
(попълва се от секторен възложител) 

[ | Газ и топлинна енергия • Пощенски услуги 
• Електроенергия I | Експлоатация на географска област 
•Водоснабдяване • Д р у г а дейност: 
| [Транспортни услуги 

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ 
ЕЗ Откривам процедура 

Юза възлагане на обществена поръчка 
[ [за сключване на рамково споразумение 
• з а създаване на динамична система за покупки 
[~1 конкурс за проект 

• Създавам квалификационна система 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а П Н е Е 

II.i) Вид на процедурата 

(попълва се от публичен възложител) 
• Открита процедура 
• О г р а н и ч е н а процедура 
• Състезателна процедура с договаряне 
• Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
^[Договаряне без предварително обявяване 
• Конкурс за проект 
• Публично състезание 
• Пряко договаряне 

(попълва се от секторен възложител) 
• О т к р и т а процедура 
• Ограничена процедура 
•Договаряне с предварителна покана за участие 
•Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
•Договаряне без предварителна покана за участие 
• Конкурс за проект 
• Публично състезание 
|~[ Пряко договаряне 

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) 
• О г р а н и ч е н а процедура 
•Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
• Състезателен диалог 
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка 

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
(попълва се от публичен възложител) 

• Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
БЗЧл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

0 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
П Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

(попълва се от секторен възложител) 
• Ч л . 132 от ЗОП 
П Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
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• Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
П Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
П Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
П Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП 
П Ч л . 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП 

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) 
• Ч л . 160 от ЗОП 
• Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА 
IV. l) Наименование 
„Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата 
система „Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и 
работното време" в Министерство на енергетиката" 
IV.2) Обект на поръчката 

| | Строителство 
ПДоставки 
^Услуги 
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. 
„Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата 
система „Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и 
работното време" в Министерство на енергетиката". Предметът на 
поръчката включва: 
1. Доставка, инсталиране и внедряване на Web-базирана система за достъп 
от всеки служител за проверка на индивидуални данни от подсистемата 
„Контрол на достъп и работно време"; 
2. Доставка, инсталиране и внедряване на клиентска система за достъп до 
събитията от подсистема „Контрол на достъп и работно време" от 
ръководния персонал на Възложителя за проверка и контрол на 
индивидуални данни на подчинения му персонал; 
3. Доставка, инсталиране и внедряване на клиентска система за 
регистрация и контрол на посетители; 
4. Доставка, инсталиране и внедряване на OCR система за сканиране на 
лични документи, включваща и документен скенер, към системата за 
контрол на посетители; 
5. Абонаментна техническа поддръжка на системата „Управление на 
човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време в Министерство 
на енергетиката" за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, която включва: 
5.1. Актуализиране на системата с нови версии в срок до 15 (петнадесет) 
работни дни след излизане на нова версия; 
5.2. Актуализиране на системата при нормативни промени в срок до 5 
(пет) работни дни след влизане в сила на нормативните промени; 
5.3. Отстраняване на възникнали проблеми с модулите, непредизвикани от 
липса на познания за работа с тях от страна на служителите, работещи с 
програмата при въвеждане, обработка, запис и четене на данни; 
5.4. Реализиране на допълнителна функционалност и/или проектиране на 
допълнителни справки и/или промяна на съществуващи към инсталираните 
програмни приложения, допълнителни обучения за работа със системите - в 
обхват до (минимум 200) човекочаса; 
5.5. Консултации и действия по поддръжка на място и по телефон, в 
рамките на работното време на Възложителя (от 08.30 до 18.30 ч.), с 
изключение на почивните и официалните празнични дни; 
5.6. Извършване на профилактичен преглед на системата за 
работоспособност, интегритет, цялостност и сигурност на данните -
минимум 2 пъти годишно; 
5.7. Време на реакция при получена заявка за поддръжка - в рамките на 2 
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(два) часа от получаване на заявката от изпълнителя. 
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П HeKI 
на околната среда 

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой) 
техническата спецификация ( б р о й ) 

критериите за подбор (брой) 
показателите за оценка на офертите (брой) 
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой) 
договорни условия) ^ ^ 

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П HeKI 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта: 

IV. 6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Д а П Н е й 
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е невъзможно, 
предвид обстоятелството, че осъществяването на услугите, както и 
доставката на софтуер, предмет на обществената поръчка, може да бъде 
извършено единствено от лицето притежаващо авторски права върху 
продуктите. 
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 
Стойност, без да се включва ДДС: 68296 Валута: BGN 
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури; Да • Не ЕЗ 

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: 

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ 
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 
На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, в- случаите когато 
поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и 
възлагането на друго лице би довело до нарушаване на изключителни 
права, включително и на права на интелектуална собственост, 
възложителите могат да провеждат процедура на договаряне без 
предварително обявление. 
Един от важните фактори за осъществяване нормалното функциониране на 
администрацията е организацията и функционирането на системата за 
управление на човешките ресурси и работните процеси. 
Към настоящия момент Министерство на енергетиката използва системата за 
Управление на Човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време, 
внедрена, разработена и поддържана от "БУЛСИСТ БГ" ООД. Министерство на 
енергетиката в резултат на проведена процедура - договаряне без 
обявление, има сключен договор № 61/13.08.2015 г. с "БУЛСИСТ БГ" ООД с 
предмет: "Разделяне на съществуващата в Министерство на икономиката и 
енергетиката система за "Управление на човешките ресурси" и въвеждане в 
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експлоатация на обособената част от нея в Министерство на 
енергетиката". 
Развитието и поддръжката на информационната система може да бъде 
извършено единствено от лицето, което притежава авторските права върху 
програмния продукт. Изключителните права за внедряване и поддръжка на 
системата за Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и 
работното време на територията на Република България принадлежат на 
„БУЛСИСТ БГ" ООД. 
Наличието на защитени авторски права е регламентирано в чл. 3, ал.1, 
т.1 и чл. 5 от ЗАПСП. Съгласно посочената разпоредба компютърните 
програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в 
резултата на чиято творческа дейност е създадена компютърната програма. 
В случая компютърната програма е разработена от "БУЛСИСТ" ООД и в тази 
връзка поканеното дружество е единствения възможен изпълнител на 
настоящата обществена поръчка. Възлагането на обществена поръчка на 
друго лице би довело до нарушаване на авторските му права и права на 
интелектуална собственост. 
С цел ненарушаването на вече разработена и действаща система, с която 
работят и към момента служителите от отдел „Административно обслужване 
и човешки ресурси", както и запазването и поддържането на базата данни 
за всеки един служител от МЕ, и като се има предвид нуждата от 
нормално функционираща система за управление на човешките ресурси, се 
обуславя необходимостта от провеждане на процедура на договаряне без 
предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в" от 
ЗОП. 
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо) 
Възложителят обявява, че ще се възползва от нормата на чл. 65, ал. 1 от 
ППЗОП и няма да приложи разпоредбата на чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП (не 
изготвя и не изпраща покана за участие в процедурата), тъй като ще 
сключи договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 79, 
ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП с предмет: „Надграждане и абонаментна 
техническа поддръжка на съществуващата система „Управление на човешките 
ресурси и контрол на достъпа и работното време" в Министерство на 
енергетиката" с поканеното дружество, притежаващо авторските права, а 
именно: „Булсист БГ" ООД, с ЕИК 131018061 със седалище и адрес на 
управление: гр.София, бул. "Владимир Вазов" № 9, ет. 6, със срок на 
изпълнение на поръчката тридесет и шест месеца. 
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № от дата дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
- - (nnnnn-yyyy-xxxx) 
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо) 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 

РАЗДЕЛ VI; ОДОБРЯВАМ 
•обявлението за оповестяване откриването на процедура 
I I поканата за участие 
I [документацията 

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
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VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 
бул. Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 
Телефон 
02 9884070 

Адрес за електронна поща Факс 
cpcadmin@ cpc.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
VII.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки. 
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 

[ /е? ̂ /^/^/мм/гггг 
РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
VIII.l) Трите имена: (Подпис) 
Татяна Секулова 
VIII. 2) Длъжност: 
Главен секретар 
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Упълномощена със Заповед № Е-РД-16-594/08.12.2016 г.
на министъра на енергетиката


