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ПРОТОКОЛ № 3 

 
 

Днес, 20.08.2015 г., от 09:15 ч. в изпълнение на Заповед № РД-39/04.08.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него комисия 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект 

№ 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, 

финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и включва 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на 

електронна система за управление на документооборота и работните процеси за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка 

и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване 

на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и 

обучение“, в състав: 

 

Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция “Регистър и 

мониторинг на обществените поръчки” и 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”; 

2. Есма Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”; 

3. Анастасия Венкова – главен експерт в отдел „Методология, анализ и 

законодателство“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените 

поръчки”, правоспособен юрист; 

4. Петя Белова – главен експерт в отдел „Предварителен контрол“, дирекция 

„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“; 

5. Елена Калудова (резервен член) – главен експерт в отдел „Мониторинг на 

обществените поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”, 

заместващ Димитрина Иванова – главен сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ 

и контрол на обществените поръчки“; 

6. Румяна Маринова – сътрудник по управление на европейски проекти и 

програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол 

на обществените поръчки“, 

 в сградата на Агенцията по обществени поръчки в гр. София, ул. „Леге“ № 4, 

ет. 5, зала 503, продължи  своята работа.  

 

I. Откриване на заседанието за разглеждане на техническите предложения на 

участниците за съответствие с техническата спецификация и изискванията на 

възложителя по обособена позиция № 1. 
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I.1. Относно офертата на Участник № 3 „Индекс - България“ ООД комисията 

установи следното: 

 

1) Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Образец 

№ 16.1) и съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение на 

поръчката, както и съответните срокове за изпълнението им. 

2) В т. 7 на методиката за оценка на офертите за обособена позиция № 1, както и 

в т. 9 от Образец 16.1 на техническото предложение за обособена позиция № 1, се 

изисква функционалност „Календар за планиране на работното време". В разяснения на 

възложителя по документацията за участие, публикувани на профила на купувача на 

13.07.2015 г. е уточнено, че функционалността „Календар за планиране на работното 

време“ включва „възможност за визуализация на указаната в календара дата като 

отделен ден (с почасово представяне на информацията), като ден от седмица и като ден 

от месец”. 

В техническото предложение на участника, т. 9 (стр. 11) не е посочено ясно, че 

визуализацията на указаната в календара дата като отделен ден включва почасово 

представяне на информацията. 

От техническото предложение на „Индекс - България“ ООД не е ясно дали 

предложената от него функционалност съответства на изискването на възложителя. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разянения от „Индекс - България“ ООД относно начините на 

представяне на конкретна дата. 

3) В техническото предложение на участника: 

3.1) на стр. 13, т. 11, ред 14 „Допълнителен комплект ролки“ от таблицата 

участникът не е посочил еднозначно, че ще предостави описания в предложението си 

допълнителен комплект ролки (по един комплект за всяко устройство за сканиране), 

тъй като е посочил „опция“; 

3.2) на стр. 15, т. 12, ред 13 „Допълнителен комплект ролки“ от таблицата 

участникът не е посочил еднозначно, че ще предостави описания в предложението си 

допълнителен комплект ролки (по един комплект за всяко устройство за сканиране), 

тъй като е посочил „опция“. 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска информация от „Индекс - България“ ООД дали ще 

предостави допълнителни комплекти ролки. 

4) В техническото предложение, т. 13 (стр. 15) участникът не е декларирал, че 

предложените устройствата ще бъдат оригинални, нови и неупотребявани и ще бъдат 

обозначени с „СЕ” маркировка. 

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 4.1. възложителят е поставил изисквания към устройствата 

както следва: 

 Устройствата трябва да бъдат оригинални, нови, да фигурират в актуалната 

производствена листа на съответния производител; 

 Устройствата трябва да бъдат обозначени с „СЕ” маркировка (поставена 

върху съответното устройство или, ако това е невъзможно, върху опаковката 

и придружаващата го документация). 

http://www.eufunds.bg/


             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор № 46/18.01.2013 г. 

www.eufunds.bg           3 
 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разяснения от „Индекс - България“ ООД дали предложените 

от него устройства отговарят на горепосочените изисквания на възложителя. 

5) Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 4.5 възложителят е изискал правата за достъп да могат да 

се прилагат както към цяла библиотека (вид), така и към индивидуални документи. 

В техническото предложение, в т. 4.5. „Потребители и потребителски права“ 

(стр. 37), участникът е посочил, че права за достъп могат да се прилагат както към цяла 

библиотека (дело, преписка) документи, така и към индивидуални документи. 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разяснения от „Индекс - България“ ООД дали неговото 

предложение включва възможността да могат да се прилагат права за достъп върху 

всички документи от даден вид. 

6) Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 4.6, б. „n“, трети булет, възложителят е изискал „за всеки 

потребител, в зависимост от неговите права и роли, да има списъци с информация за 

задачите за изпълнение, задачите за контрол, отменените задачи и изпълнените задачи“. 

От техническото предложение на „Индекс - България“ ООД не става ясно дали 

всеки потребител ще вижда списъци с информация за задачите за изпълнение, задачите 

за контрол, отменените задачи и изпълнените задачи по отношение на документи, за 

които има съответните права. 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разяснения от „Индекс - България“ ООД дали неговото 

предложение включва тази възможност. 

 

I.2. Относно офертата на Участник № 5 ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ комисията 

установи следното: 

 

1) Техническото предложение на участника е изготвено по образец (Образец 

№ 16.1) и съдържа описание на предвидените от участника дейности по изпълнение на 

поръчката, както и съответните срокове за изпълнението им. 

2) В техническото предложение, т. 6, ред 2 (стр. 2) участникът е посочил система 

за управление на бази данни (СУБД) и липса на такса за следгаранционна техническа 

поддръжка. Липсата на такса за следгаранционна техническа поддръжка насочва към 

СУБД, която е с ограничени възможности. 

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 4.2. възложителят е поставил изискване базата данни да 

може да поеме над 1 000 000 документи. 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разяснения от ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ какъв е видът на 

СУБД и дали ще бъде удовлетворено посоченото по-горе изискване. 

3) В техническото предложение, стр.11 участникът е указал вида на СУБД без да 

укаже вида на лиценза по отношение на начина на лицензиране и срока на ползване. На 

стр. 88 участникът твърди, че „ще достави нужните лицензи по отношение на срок на 

ползване и съответния брой потребители”. 

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 3. 4 възложителят е изискал: „при използване на 

лицензиран системен софтуер (т.е. различен от open-source), предложението на 
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участника трябва да включва и доставка на съответните неограничени (по отношение 

на срок на ползване, брой потребители и пр.) лицензи, необходими за Системата...” 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска от ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ да уточни вида на лиценза. 

4) В техническото предложение, т. 2.8 (стр. 41) участникът не е декларирал, че 

предложените устройствата ще бъдат оригинални, нови и неупотребявани и ще бъдат 

обозначени с „СЕ” маркировка.  

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 4.1. възложителят е поставил изисквания към устройствата 

както следва: 

 Устройствата трябва да бъдат оригинални, нови, да фигурират в актуалната 

производствена листа на съответния производител; 

 Устройствата трябва да бъдат обозначени с „СЕ” маркировка (поставена 

върху съответното устройство или, ако това е невъзможно, върху опаковката 

и придружаващата го документация). 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разяснения от ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ дали предложените 

от него устройства отговарят на горепосочените изисквания. 

5) В техническото предложение, т. 2.8 (стр. 41) участникът е предложил и за 

двата вида скенери „допълнителен комплект ролки за устройство за сканиране на 

документи”, а в т. 9 (стр. 90) - „допълнителен комплект ролки за всички устройства за 

сканиране на документи”. 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разяснения от ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ дали горните 

твърдения означават, че за всяко устройство за сканиране на документи ще бъде 

доставен отделен допълнителен комплект ролки, т.е. общо 5 (пет) броя допълнителни 

коплекти ролки. 

6) В техническото предложение (стр.24), буква w) участникът не е посочил ясно, 

че системата ще изпраща автоматични известявания при регистрирани нови документи 

към преписка или прикачване на файл към съществуваща регистрация. 

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 4.6. буква w), възложителят е поставил такова изискване. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разянения от ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ дали предложената 

от него функционалност съответства на изискването на възложителя. 

7) В техническото предложение, т.6.2 (стр. 85) участникът е описал 

предложението си по отношение на гаранционната поддръжка на електронната система 

за управление на документооборота и работните процеси, като не са уточнени изрично 

ангажиментите за съдействие при планиране и разпределение на дисковото 

пространство на виртуализационната среда, както и възстановяването на автоматичната 

връзка с информационни системи, използвани в АОП при промяна или обновяване на 

някоя от системите. 

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1 (Приложение 

№ 1 към документацията), т. 3.3.5.2., възложителят е поставил такива изисквания. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП 

комисията реши да поиска разянения от ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ относно начина на 

удовлетворяване на изискванията на възложителя. 
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 След извършване на гореописаните действия комисията единодушно реши да 

изпрати писма до участниците „Индекс - България“ ООД и ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ 

от името на председателя на комисията, с които да им даде възможност да предоставят  

разяснения по горепосочените констатации в срок до 15:00 часа на 24.08.2015 г.  

 

С това комисията приключи своята работа за деня и председателят на комисията 

закри заседанието. 

 

Настоящият протокол № 3 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 20.08.2015 г. 

 

Дата на съставяне на протокола: 20.08.2015 г. 

 

 

Председател:  

 

Ана Миткова *...................................... п 

 

Членове: 

 

1. Сашка Иванова *...................................... п 

 

2. Есма Панжилова *....................................... п 

 

3. Анастасия Венкова  ...................................... п 

 

4. Петя Белова   *...................................... п 

 

5. Елена Калудова  *...................................... п 

 

6. Румяна Маринова *...................................... п 

 

 

 

 
* /Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/ 
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