
П Р О Т О К О Л 
 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) 

 

 

На 06.06.2016 г., в 11.00 ч., в сградата на АОП, ул. „Леге“ № 4, се 

проведе заседание на комисияq назначена със Заповед № РД-53/03.06.2016 г. на 

главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, със задача: Разглеждане, 

оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл. 

20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява изх. № РД-47/17.05.2016 г., с предмет 

„Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с 

него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки“, в състав: 

Председател: 

Ана Миткова – директор на дирекция „Регистър и мониторинг на 

обществените поръчки“, и 

Членове: 

Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки“, дирекция „Регистър на обществените поръчки“; 

Илияна Георгиева – главен експерт, отдел „Методология, анализ и 

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

поръчки“. 

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на 

АОП, срещу подпис, Списък на участниците, подали оферти за участие в 

обществената поръчка. 

Комисията установи, че е постъпила 1 (една) оферта, от участник „Рила 

Солюшънс“ ЕАД, с вх. № 40-02-13/27.05.2016 г., след което, в изпълнение на чл. 

51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации 

относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП, и пристъпиха 

към отваряне на офертата и проверка за съответствие с условията за участие и 

изискванията, на които следва да отговаря. На отварянето не присъства 

представител на участника.  

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в 

Търговския регистър, по ЕИК на участника, която се прилага към настоящия 

протокол. 

В резултат от разглеждането, комисията установи следното: 

 

І. Офертата съдържа следните документи, подписани от г-н Мирослав 

Илиев, изпълнителен директор, който по данните в търговския регистър, 

представлява дружеството - участник: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 

Списъкът е изготвен съгласно приложения образец № 1, и описаните в него 

документи са налични в офертата; 

2. Представяне на участника – изготвено е в съответствие с образец № 2; 

3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – 

съдържанието й е в съответствие с образец № 3; 



4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици – в съответствие с образец № 7; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – в съответствие с 

образец № 8; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП – в съответствие с образец 

№ 9; 

7. Техническо предложение – с титул в съответствие с образец № 4; 

8. Ценово предложение – в съответствие с образец № 5; 

9. Списък на технически лица, които са отговорни и участват в 

изпълнение на поръчката – съставен в съответствие с образец № 10, с приложени 

към списъка документи за доказване на съдържащите се данни; 

10. Списък на услуги, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 години от 

датата на подаване на офертата – съставен съобразно образец № 11, с приложени 

към списъка копия от договори и препоръки; 

11. Декларация, че при изпълнението на поръчката няма да се ползват 

подизпълнители – по образец № 12; 

12. Оторизационно писмо от Управителя на Оракъл ИСЮЛ клон 

България; 

13. Копие от сертификат за управление на качеството в съответствие с 

ISO 9001:2008 г; 

14. Копие от сертификат за внедрена система за управление на 

информационната сигурност в съответствие с ISO 27001:2013 г; 

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в 

обявата, комисията пристъпи към: 

 

ІІ. Проверка за съответствие с условията за участие 
В представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – 

участник в обществената поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 

ІІІ. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 

професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 

сертификати  
1. Опит в изпълнението на услуги със сходен предмет – минимум 2 

(услуги) в тригодишен период назад от крайната дата за подаване на оферти –  

Представен е Списък на услугите с идентичен или сходен предмет, през 

последните три години, в който са отразени 10 (десет) договора – от 2014 г. 

(един), 2015 г. (три) и 2016 г. (шест). Към списъка са приложени три бр. 

договора и 5 бр. препоръки / референции / удостоверения, отнасящи се за общо 9 

от отразените в списъка договори. 

Да е изпълнявал дейности, свързани с всяка от софтуерните платформи, 

използвани при разработване на специализирания софтуер на АОП – Oracle 

Portal, PHP, Perl, Java, C#, без да се изисква те да са използвани едновременно в 

един договор / услуга. 



От информацията в списъка и представените към него документи се 

установява, че е изпълнено изискването за минимум 2 услуги със сходен предмет 

за последните три години. Минималното изискване относно софтуерните 

платформи (Oracle Portal, PHP, Perl, Java, C#), които трябва да са използвани в 

осъществяваните дейности, е доказано (от договори на участника с АОП, 

налични при възложителя).  

2. Да е сертифициран партньор на Oracle (Oracle Partner Network), на 

ниво не по-ниско от Oracle Gold Partner: 

Представено е Оторизационно писмо с изх. № 2156/19.05.2016 г. от 

Управителя на Оракъл ИСЮЛ клон България, в което се „удостоверява, че Рила 

Солюшънс, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 27, е златен партньор (Gold Partner) на 

Oracle по програмата Oracle Partner Network и има право да оферира и 

разпространява Oracle програми и/или услуги в България, съгласно условия в 

договор за дистрибуция. 

3. Да има вредрена система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на ISO 9001:2008 г. с обхват, отговарящ на предмета на поръчката. 

Представено е копие от Сертификат № 30101/14/S за съответствие на 

Рила Солюшънс ЕАД със стандарт ISO 9001:2008 г. в областта Анализ, 

проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, с 

настоящо издание от 28.01.2014 г., с валидност на действие до 27.01.2017 г. 

4. Да има вредрена система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на ISO/IEC 27001:2013 г., в областта Анализ, проектиране, 

разработка и поддръжка на информационни системи с настоящо издание от 

18.09.2015 г., с валидност от 18.09.2016 г.  

5. Да разполага с екип за изпълнение, който се състои най-малко от 4 

лица, всяко от тях с минимум две години опит в дейности, свързани с 

изграждане и/или поддържане на уеб-базирани информационни системи. Най-

малко по един от тях – да притежава съответно сертификатr  

-Oracle Application Server 10g, ниво поне Administrator Certified Associate;  

-Oracle Database 10g;  

- Oracle Database 11g;  

Приложени са копия от сертификати, притежавани от лицата от 

предложения екип, от които е видно, че това минимално изискване е изпълнено. 

Представен е списък с 5 лица, за 4 от които е посочен опит в реализиране 

на услуги по изграждане / поддържане на уеб-базирани информационни системи 

16 години, 15 години (двама) и 10 години, с което минималното изискване е 

изпълнено. 

 

ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с 

изискванията на възложителя 

След като разгледа техническото предложение, представено от 

участника, комисията установи, че е в пълно съответствие с изискванията, 

съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.  

 

След проверката на техническото предложение, комисията взе предвид, 

че обявеният критерий за възлагане е най-ниска цена.  

 

 

 



ІV. Ценовото предложение на участника е: 

 

Цена за месечна поддръжка:  

3957 (три хиляди деветстотин петдесет и седем) лева, без ДДС. 

 

Цена за човекочас за извършване на дейностите по актуализиране:  

53 (петдесет и три) лева, без ДДС. 

 

 

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на 

получената оферта, комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка 

по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена с обява изх. № РД-47/17.05.2016 г., с 

предмет „Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и 

свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки“,  

 

Рила Солюшънс ЕАД 

 

Комисията приключи своята работа на 08.06.2016 г., след което 

настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава на 

възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *.................................. 

   Ана Миткова 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: *................................... 

   Сашка Иванова 

 

 

   *................................... 

   Илияна Георгиева 
 

 
 
 
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


