
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на енергетиката 

Главен секретар 
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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 16.07.2015 г. и доклад на комисията назначена 
със Заповед № Е-РД-16-337/16,07.2015 г. на Главния секретар на министерство на 
енергетиката за провеждане на процедура на договаряне без обявление с предмет: 
"Разделяне на съществуващата система за Управление на човешките ресурси и 
въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на 
енергетиката" (открита с Решение Е-РД-16-321/08.07.2015 г.) и в изпълнение на Заповед 
N9 Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на Министъра на енергетиката 

Определям „БУЛСИСТ- БГ" ООД за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 
"Разделяне на съществуващата система за Управление на човешките ресурси и 
въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на 
енергетиката". 

2. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, по реда на чл.58а, ал.5 от ЗОП в тридневен 
срок от издаване на настоящото решение, същото да се публикува е профила на купувача 
на Министерство на енергетиката, ведно с протокола от водените преговори и доклада на 
комисията за провеждане на процедурата и е същия ден да се изпрати на участника в 
процедурата. 

3. На основание чл.44, ал.1 от ЗОП Агенцията за обществени поръчки да бъде 
уведомена за сключения договор по настоящата обществена поръчка, не по-късно от 30 дни 
след сключването му. 

4. Изпълнението на т.2 и т.З възлагам на директора на дирекция „Правна". 
5. Контрол по изпълнение на решението ще осъществявам лично. 

ОБЯВЯВАМ: 

гр. София 1000, ул. "Триадица" №8 
тел.. (+359 2) 9263 152, факс: (+359 2) 980 76 30 

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

http://www.me.governmerit.bg
mailto:e-energy@me.government.bg


6.Настоящото решение подлежи на обжалване по реда и сроковете по чл. 120 от 
Закона за обществените поръчки пред Комисия за защита на конкуренцията. 

7. Решението да се доведе до знанието на директора на дирекция „ФУС" за сведение 
и на директора „Правна" за сведение и изпълнение. 

г р - ? о - г 
Главен секретар , 
/Упълномощена със Заповед № Е-РДЩ-гр2/Щ^2015 г. 
на министъра на енергетиката/ х '. УЬ ' 
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Г-ЖА ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Главен секретар на 
Министерство на енергетиката 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от комисията, назначена с Ваша Заповед № Е-РД-16-337 от 16.07.2015 год., за 
провеждане на процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет "Разделяне на 
съществуващата система за Управление на човешките ресурси и въвеждане в 
експлоатация на обособена част от нея в Министерството на енергетиката", 
открита с Решение № Е-РД-1б-321/08.07.2015г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

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

На 16.07,2015 г., в 11.00 ч., в зала № 821 в Министерство на енергетиката, гр. 
София, ул. „Триадица" № 8, ет. 8 комисията, назначена от Вас със Заповед № Е-РД-16-
337 от 16.07.2015 г. получи постъпилото в рамките на определения краен срок заявление 
за участие в процедурата от поканения участник „БУЛСИСТ-БГ" ООД. 

Комисията отвори заявлението 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 
„БУЛСИСТ-БГ" ООД се представляваше от управителя г-н Димитър Димитров. 

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 изпълнение на обществената поръчка в 
размер на 19 430.00 лв. (деветнадесет хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС. 

Комисията установи, че участникът е предложил цена за осигуряване на 
гаранционна поддръжка на обновената система за период от 12 месеца в размер на 
14 400.00 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС, която не е включена 



в общата стойност за изпълнение на поръчката. В първоначалната оферта участникът 
изрично е пояснил, че сумата за гаранционна поддръжка е дължима след първата година 
от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за внедряване на системата и 
поради тази причина не е включена в общата цена за изпълнение на обществената 
поръчка. 

Представителят на участника г-н Димитър Димитров поясни, че е предложил сумата 
в размер на 14 400 лв. без ДДС, която възложителя не дължи по договора за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, а има чисто информативен характер за цената на 
извънгаранционната поддръжка на системата след изтичане на срока на договора, а 
цената за гаранционна поддръжка в рамките на договора е 0.00 (нула) лева. 

Във връзка с гореизложеното комисията предложи на участника да представи 
окончателна оферта, в която сумата за гаранционна поддръжка на обновената система да 
е в размер на 0.00 (нула) лева. 

В резултат от проведеното договаряне са уточнени всички параметри на бъдещия 
договор за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя. 
На основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, комисията предлага участникът „БУЛСИСТ-БГ" 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, 16.07.2015 г., в 11.00 ч., комисия, назначена със Заповед N° Е-РД-16-

337/16.07.2015 г. на Главния секретар на министерство на енергетиката за 

провеждане на процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет 

"Разделяне на съществуващата система за Управление на човешките ресурси 
и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на 

енергетиката" (открита с Решение Е-РД-16-321/08.07.2015 г.) на основание чл. 92а, 

ал.1 от ЗОП се събра в пълен състав, както следва: 

Председател: ) началник на отдел „Правно осигуряване в 
администрацията", дирекция „Правна"; 

Членове: 1. I , главен юрисконсулт в отдел „Правно 

осигуряване в администрацията", дирекция „Правна"; 

2. $ - държавен експерт, дирекция „Информационно и 

комуникационно осигуряване"; 

3. , главен експерт, дирекция „Административно обслужване 

и човешки ресурси"; 

4. а, главен експерт в дирекция „Финанси и управление на 

собствеността". 

Заседанието се проведе в зала N? 821 в Министерство на енергетиката, гр. 

София, ул. „Триадица" № 8, ет. 8. 

На комисията беше предоставен запечатан непрозрачен плик, подаден от 

поканения участник „БУЛСИСТ-БГ" ООД на 15.07.2015 г. в 14.32 ч. 

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

срок. 

За участника „БУЛСИСТ-БГ" ООД присъства управителя г-н I •., 

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 подаденото заявление и комисията 

провери редовността на приложените документи. Участникът е представил 

изискуемите в изпратената му покана документи, както следва; 

1. Представяне на участника, съгласно Приложение N? 1 към поканата 

(оригинал), включващо и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно Приложение № 

1.1 на управителя - Димитър Димитров (оригинал); 



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

поканата(оригинал). 

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

посочени имена и квалификацията на експертите, включително придобити 

сертификати, относими към предмета на поръчката, и позицията на всеки член от 

екипа (оригинал). Посочени са следните експерти: Димитрийка Дървеняшка - експерт 

информационни системи, Анна Ковачева - експерт информационни системи, Димитър 

Вангелов - експерт информационни системи, Антон Донев - експерт системи за 

контрол на достъп, Радослав Дойчинова - експерт системи за контрол на достъп, Боян 

Димитров - експерт системи за контрол на достъп. Участникът не е приложил 

сертификати на експертите, тъй като програмния продукт „Системи за Управление на 

Човешките ресурси" е реализирана от специалисти, работещи на трудов договор в 

„БУЛСИСТ-БГ" ООД. Обстоятелството се потвърждава от представената декларация, 

относно собствеността на програмния продукт Системи за Управление на Човешките 

ресурси". 

4. Документи удостоверяващи авторското право върху внедрената система за 

Управление на човешките ресурси - декларация от Димитър Димитров - управител на 

„БУЛСИСТ-БГ" ООД, в която е посочено, че програмния продукт е разработка на 

представляваното от него дружество и е единствен собственик на програмния продукт 

„Системи за Управление на Човешките ресурси" във всичките му версии, съгласно чл. 

14 и чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права. 

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 „БУЛСИСТ-БГ" ООД до участие в договарянето. 

Управителят на „БУЛСИСТ-БГ" ООД - Димитър Димитров 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 изпълнение 

на обществената поръчка в размер на 19 430.00 лв. (деветнадесет хиляди 

четиристотин и тридесет лева) без ДДС. 

Участникът е предложил цена за осигуряване на гаранционна поддръжка на 

обновената система за период от 12 месеца в размер на 14 400.00 лв. (четиринадесет 

хиляди и четиристотин лева) без ДДС, която не е включена в общата стойност за 

изпълнение на поръчката. В първоначалната оферта участникът изрично е пояснил, 

че сумата за гаранционна поддръжка е дължима след първата година от датата на 

подписване на Приемо-предавателения протокол за внедряване на системата и 

поради тази причина не е включена в общата цена за изпълнение на обществената 

поръчка. 



Представителят на участника г-н Димитър Димитров поясни, че е предложил 
сумата е размер на 14 400 лв. без ДДС, която възложителят не дължи по договора за 
възлагане на настоящата обществена поръчка, а има чисто информативен характер за 
цената на извънгаранционна поддръжка на системата след изтичане на договора, като 
цената за гаранционна поддръжка в рамките на договора е 0.00 (нула) лева. 

Във връзка с гореизложеното, комисията предложи на участника да представи 
окончателна оферта, в която сумата за гаранционна поддръжка на обновената 
система да е в размер на 0.00 (нула) лева. 

Участникът прие направеното предложение и страните постигнаха съгласие 
относно начина на офериране на сумата за гаранционна поддръжка с цел уточняване 
на дължимата обща стойност по настоящата обществена поръчка. 

Комисията установи, че участникът не е представил към документите си 
декларацията за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията приключи договарянето с участника на 16.07.2015 в 13.00 часа. 
Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, от които един 

за Министерство на енергетиката и един за участника „БУЛСИСТ-БГ' ООД. 

Приложение: 
1. Приложение 1 - Присъствен лист; 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ... 
(Же 

Члеиоврр 

• 
— 

^/гчапо/ 

» , Ъ 

о 
0 / 

ffP 

2. 

4. . 
( » 

) 
У 

и „ 
„ О ^ - т С - 'О 



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: 

"Разделяне на съществуващата система за Управление на човешките ресурси и 
въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в Министерството на 

енергетиката" 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ 

16.07.2015 год./11,00 часа 
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