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                                                              Утвърждавам: ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

      

     ДЕЯН ДЪНЕШКИ  

               Главен изпълнителен директор на 

                          „Български пощи“ЕАД 

 

  

П Р О Т О К О Л  

От заседание на комисията за избор на изпълнител, за възлагане на обществена поръчка 

със събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП , с 

предмет „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата 

собственост на „Български пощи” ЕАД“ 

Днес 02.09.2016 г., в 11:00 часа в зала 212 в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, на основание чл.103 от Закона за обществените поръчки, във вр. с 

чл.7 ал.2 от ЗОП и с с чл.97 ал.1 от ППЗОП, в изпълнение на Заповед № РД – 15 – 13/ 

02.09.2016 г. на зам.изпълнителния директор на „Български пощи“ ЕАД, се събра комисия 

за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за избор на изпълнител, за 

възлагане на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по чл.20 ал.3 от ЗОП , с 

предмет „Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на недвижимата 

собственост на „Български пощи” ЕАД“, както следва: 

 

 

 

ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

 

 

В определение срок за представяне на оферти за участие в обществената поръчка, до 

17:00 часа на 01.09.2016 г., са постъпили оферти от следните участници: 

1. „ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ“ ООД – вх.№ 1, ОП – 23/26.08.2016 г., подадена в 10:15 ч.; 

2. „СМ Консулта“ ЕООД – вх.№ 2, ОП – 23/26.08.2016 г., подадена в 14:45 часа; 

3. „НЕМЕЧЕК“ ООД -  вх.№ 3, ОП – 23/01.09.2016 г., подадена в 16:00 часа; 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти, членовете 

на комисията подписаха и представиха декларации за обстоятелствата  по чл.51 ал.8 от 

ППЗОП, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

При отварянето на офертите присъства упълномощен представител на участника 

„СМ Консулта“ ЕООД - Елица Георгиева Минкова, на длъжност „Компютърен аналитик, 
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поддръжка на софтуер“, с ЕГН ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД, притежаваща л.к.№ 

ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД, издадена на ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД. 

На основание чл.97 ал.3 от ППЗОП, се отвориха и разгледаха  Ценовите 

предложения на участниците, при което комисията направи следните  

КОНСТАТАЦИИ: 

1. „ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ“ ООД – Предлагат цена за изпълнение 35 000.00 

/тридесет и пет хиляди/ лева, без ДДС и обхваща всички разходи, свързани с изпълнението 

на поръчката, включително разходите по внедряване на софтуера и обучение на служители 

на Възложителя. 

2. „СМ Консулта“ ЕООД - Предлагат цена за изпълнение 41 820.00  

/четирдесет и една хиляди осемстотин и двадесет/ лева, без ДДС и обхваща всички разходи, 

свързани с изпълнението на поръчката, включително разходите по внедряване на софтуера 

и обучение на служители на Възложителя. 

3. „НЕМЕЧЕК“ ООД - Предлагат цена за изпълнение е 39 990.00  /тридесет и 

девет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева, без ДДС  и обхваща всички разходи, свързани 

с изпълнението на поръчката, включително разходите по внедряване на софтуера и 

обучение на служители на Възложителя. 

С отваряне и разглеждане на ценовите оферти, приключи публичната част от 

процедурата, след което в закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане на 

Техническите предложения на участниците. Комисията провери съответствието на 

офертите на участниците с изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие и 

направи следните 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 

1. „ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ“ ООД – е представил всички изискуеми документи от 

Възложителя, посочени в обявата. 

2.  „СМ Консулта“ ЕООД – е представил всички изискуеми документи от 

Възложителя, посочени в обявата. 

3.  „НЕМЕЧЕК“ ООД - е представил всички изискуеми документи от 

Възложителя, посочени в обявата. В техническото си предложение участникът е записал, че 

приема изцяло всички дейности и условия на техническото задание на Възложителя, но не е 

развил подробно предложенията си от т.II на техническото задание на Възложителя. 

 

С оглед, посоченият от Възложителя критерий за оценка „Най – ниска цена“  и 

извършените констатации, комисията направи следното  
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К Л А С И Р А Н Е: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО –  

Участникът „ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ“ ООД, който е предложил цена на изпълнение 

на поръчката 35 000.00 /тридесет и пет хиляди/ лева, без ДДС и обхваща всички разходи, 

свързани с изпълнението на поръчката, включително разходите по внедряване на софтуера 

и обучение на служители на Възложителя. 

НА ВТОРО МЯСТО е участникът  

„НЕМЕЧЕК“ ООД, който са предложили цена на изпълнение на поръчката  

39 990.00  /тридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева, без ДДС и обхваща 

всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, включително разходите по 

внедряване на софтуера и обучение на служители на Възложителя. 

НА ТРЕТО МЯСТО е участникът  

„СМ Консулта“ ЕООД, който са предложили цена на изпълнение на поръчката  

41 820.00  /четирдесет и една хиляди осемстотин и двадесет/ лева, без ДДС и обхваща 

всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, включително разходите по 

внедряване на софтуера и обучение на служители на Възложителя. 

Комисията предлага да бъде сключен договор за изпълнение с класирания на първо 

място участник „ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ“ ООД. 

 

Приложение: 

1. Регистър на подадените оферти 

2. Регистър на представители на участниците 

3. Декларации по чл.51 ал.8 от ППЗОП, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 


