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

поръчки (ЗОП) и въз основа на протокол от 17.07.2015 г. и доклад на комисията назначена 

със Заповед № Е-РД-16-343/17.07.2015 г. на Главния секретар на министерство на 

енергетиката за провеждане на процедура на договаряне без обявление с предмет: 

„Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на 

документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена 

част от нея в Министерството на енергетиката" (открита с Решение Е-РД-16-

320/08.07.2015 г.) и в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на Министъра 

на енергетиката 

ОБЯВЯВАМ: 

1.Определям „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И ПОДДРЪЖКА" ЕООД за изпълнител 

на обществената поръчка с предмет: „Разделяне на съществуващата система Eventis 

R7 за управление на документооборота и работните процеси 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 в профила на купувача 

на Министерство на енергетиката, ведно с протокола от водените преговори и доклада на 

комисията за провеждане на процедурата и в 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. 

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

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

http://www.me.govemment.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. 
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Г-ЖА ТАТЯНА СЕКУЛОВА 
Главен секретар на 
Министерство на енергетиката 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от комисията, назначена с Ваша Заповед № Е-РД-16-343 от 17.07.2015 год., за 

провеждане на процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет "„Разделяне 

на съществуващата система Eventis R7 за управление на документооборота и 

работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена част от нея в 

Министерството на енергетиката" , открита с Решение № Е-РД-16-320/08.07.2015г. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

На основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, с настоящия доклад Ви представяме 

резултатите от проведените преговори с поканения участник - „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ 

И ПОДДРЪЖКА" ЕООД и постигнатите договорености. 

На 17.07.2015 г., в 11.00 ч., в зала N? 821 в Министерство на енергетиката, гр. 

София, ул, „Триадица" № 8, ет. 8 комисията, назначена от Вас със Заповед № Е-РД-16-

343 от 18.07.2015 г. получи постъпилото в рамките на определения краен срок заявление 

за участие в процедурата от поканения участник „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И 

ПОДДРЪЖКА" ЕООД. 

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 

„ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И ПОДДРЪЖКА" ЕООД се представляваше от управителя г-н 

Николай Арсов. 

Основа за водене на преговорите бяха поканата за участие, приложеният към нея 

проект на договор, както и представената от участника първоначална оферта. 

Клаузите на представения от Възложителя проект на договор остават непроменени 

и по отношение на тях участникът няма предложения за изменения и допълнения. 

Представена е първоначална оферта, отговаряща напълно на изискванията на 

Възложителя с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер 

на 11 900.00 лв, (единадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС и гаранционна 

поддръжка на обновената система за срок от 12 /дванадесет/ месеца. 

След обсъждане на ценовото предложение и предложението за гаранционна 

поддръжка на обновената система, страните постигнаха окончателно съгласие за 

следното: 

1.0бща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 543.00 лв. 

(единадесет хиляди петстотин четиридесет и три лева) без ДДС. 

2.Гаранционна поддръжка на обновената система за срок от 14 /четиринадесет/ 

месеца. 

Комисията установи, че договорената цена е съгласно определения финансов 

ресурс от възложителя и страните в договарянето се съгласиха договора да бъде 

изпълнен при така предложената цена и гаранционен срок. 

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 „ЕНВИЗИМО 

ВНЕДРЯВАНИЯ И ПОДДРЪЖКА" ЕООД 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 
договорености. 

от съставения протокол с постигнатите 

Приложение: съгласно текста 
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Днес, 17.07.2015 г., в 11.00 ч., комисия, назначена със Заповед N° Е-РД-16-

343/17.07.2015 г. на Главния секретар на министерство на енергетиката за 

провеждане на процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет 

„Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на 

документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация на 

обособена част от нея в Министерството на енергетиката" (открита с Решение Е-

РД-16-320/08.07.2015 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. главен юрисконсулт в отдел „Правно 

осигуряване в администрацията", дирекция „Правна"; 

^ 2. J - държавен експерт, дирекция „Информационно и 

комуникационно осигуряване"; 

3. , главен експерт, дирекция „Административно обслужване 

и човешки ресурси"; 

I\} 4. I, главен експерт в дирекция „Финанси и управление на 

^ собствеността". 
Y 

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 „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И ПОДДРЪЖКА" ЕООД на 

16.07.2015 г. в 16.30 ч. 

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

срок. 

За участника „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И ПОДДРЪЖКА" ЕООД присъства 

управителя г-н Г з, 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 № 1 към поканата 

(оригинал), включващо и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно Приложение 

№1.1 на управителя l t (оригинал); £ у\ < 7 ! 

2. Първоначална ценова оферта по образец, съгласно Приложение N? 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: г-ж< ^ ^ ^ / f ^ ^ а -

експерт компютърни системи и г-н ^ - ^ ' _ експерт компютърни 

системи и технологии. 

Участникът е приложил сертификати на експертите, както следва: за г-жа 

IsJ . 2 ^ 3 3 сертификат - java2Funamentals от 22^Ь^014 г.; сертификат - XML 

Concepts от 24.08.2014 г., за г-н I t r j t Ъ " & 1 -"Сертификат - MS SQL Server 2008 

Programming от 22.08.2014 r.; Сертификат - Oracle РЦ/SQL Fundamentals от 

20.06.2013 г.; Сертификат -RDBMS Concepts, 22.05.2013 г.; Сертификат - Simens 

Process Control and Monitoring wit PCS7, 03-14.10.2005 r.; 

4. Списък на документи удостоверяващи авторското право върху внедрената 

система за EVENTIS R7, както следва: 

4.1. Договор за предоставяне право на използване на информационна система 

Eventis R7; 

4.2. Писмо за оторизация; 

4.3. Декларация за изключителни права за внедряване и поддръжка на Eventis 

R7; 

4.4. Договор № Е-006/17.12.1998г. между Министерство на промишлеността и 

„Ерикс" ЕООД (преименувано на "Енвизимо България" ЕООД с решение № 

9/22.10.2004г. на СГС) за внедряване на система за управление на работния поток 

Eventis 3; 

4.5. Договор от 01.12.2003г. между Министерство на икономиката и „Ерикс" 

ЕООД за абонаментна поддръжка на информационна система Eventis; 

4.6. Договор от 09.12.2004г. между Министерство на икономиката и "Енвизимо 

България" ЕООД за разширение на системата чрез изграждане на „Виртуално 

деловодство" към системата, трансформация на базите данни в информационна 

система Eventis за преминаване във уеб версия,внедряване на уеб-базирана 

нформационна система; 

4.7. Договор №78/11.07.2007г. между Министерство на икономиката и 

енергетиката и "Енвизимо България" ЕООД за обновяване на версиите на системата 

Eventis и интегрираните с нея автоматизирани системи: Електронен портал, 

Електронна поща, Календар, Хелпдеск, Инвентар, Телефонен указател. Договорът е 



сключен след проведена процедура на договаряне с покана по реда на чл. 53, ал.1, т. 

6 от НВМОП (отм.); 

4.8. Договор N9 196/23.02.2012г. Договор №78/11.07.2007г. между 

Министерство на икономиката и енергетиката и „Енвизимо Внедрявания и Поддръжка" 

ЕООД за обновяване на информационна система Eventis. 

Така представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, 

посочени в поканата за участие в договарянето. 

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 „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И ПОДДРЪЖКА" 

ЕООД до участие в договарянето. 

След проверката на представените документи комисията пристъпи към 

договаряне с участника за стойността на услугата. 

Управителят на „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ JA ПОДДРЪЖКА" ЕООД -

г-н Николай Арсов заяви, че приема клаузите от приложения към поканата проект на 

договор, които да станат част от окончателния договор за обществена поръчка. 

Клаузите на представения от Възложителя проект на договор остават 

непроменени и по отношение на тях участникът няма предложения за изменения и 

допълнения. 

Представена е първоначална оферта, отговаряща напълно на изискванията на 

Възложителя с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в 

размер на 11 900.00 лв. (единадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС и 

гаранционна поддръжка на обновената система за срок от 12 /дванадесет/ месеца. 

След обсъждане на ценовото предложение и предложението за гаранционна 

поддръжка на обновената система, страните постигнаха окончателно съгласие за 

следното: 

1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 543.00 

ле. (единадесет хиляди петстотин четиридесет и три лева) без ДДС. 

2. Гаранционна поддръжка на обновената система за срок от 14 

/четиринадесет/ месеца. 

Комисията установи, че договорената цена е съгласно определения финансов 

ресурс от възложителя и страните в договарянето се съгласиха договора да бъде 

изпълнен при така предложената цена и гаранционен срок. 



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 17.07.2015 в 17.00 часа. 

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

за Министерство на енергетиката и един за участника „ЕНВИЗИМО ВНЕДРЯВАНИЯ И 

ПОДДРЪЖКА" ЕООД. 

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: 

" Разделяне на съществуващата система Eventis R7 за управление на 
документооборота и работните процеси и въвеждане в експлоатация на обособена 

част от нея в Министерството на енергетиката" 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ 

17.07.2015 год./11,00 часа 
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