
 

Изх.№ 44-08-13/15.03.2018 г.                                                               

ДО 

Г-Н ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

 

 

Д О К Л А Д 

 

От комисия назначена със Заповед № РД-15-2/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен 

директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 

интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ 

ЕАД“  

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪНЕШКИ, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № РД-15-2/08.01.2018 г.,  Ви докладвам следното: 

На 08.01.2018 г. (понеделник) в 14:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Акад. Стефан Младенов“ № 

1 бл.31, в изпълнение на Заповед № РД-15-2/08.01.2018 г.на Главния изпълнителен директор 

на „Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 

участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на 

„Български пощи“ ЕАД“, започна своята работа комисията назначена с посочената по – горе 

заповед. 

 По обявената обществена поръчка, в определения срок за получаване на оферти 17:30 

часа на05.01.2018 г. е  постъпила 1 (една) оферта от участника  „Комсофт“ ООД – с оферта 

№ 1, вх.№ ОП – 46/05.01.2018 г.  – подадена в 15:40 h, за което прилагаме регистър на 

участниците, подали оферти за участие в процедурата. 

 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член 

на комисията подписа и представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП за съответствие и 

спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на участника, при 

което се установи, че същият е представил всички изискуеми документи съгласно изисквани 

от Възложителя. 

Комисията, продължи своята работа на 10.01.2018 г. /сряда/ и започна разглеждането 

на Техническото предложение на участника. Поради обемността на Техническото 

предложение на участника (същото е 127 страници), разглеждането продължи до 29.01.2018 

г. /понеделник/, при което, комисията установи, че предложението на „Комсофт“ ООД 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, като 

начинът за реализация на изискванията е представен структурирано и обосновано, с 

детайлност, логическа обвързаност и последователност. Участникът е доказал как ще 

постигне очаквания резултат и е представил предварителен проектен план за изпълнение на 

работата по настоящата обществена поръчка. Продължителността на отделните етапи и 
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очакваните резултати са съобразени с предварителния проектен план на Възложителя. 

Предложеният от участникът срок за разработване и внедряване на системата и софтуерния 

продукт е 50 седмици от подписване на договора. След оценка на техническото 

предложение, съгласно методиката за оценка, участникът получи 97 точки. 

Отварянето и разглеждането на ценовото предложение се извърши на 15.02.2018 г. 

/четвъртък/. Критерият за оценяване, обявен от Възложителя е „икономически най – 

изгодна оферта“. Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 

145 000,00 (сто и четиридесет и пет хиляди лева) лева, без  ДДС. След прилагане на 

методиката за оценяване, участникът получи 100 точки, в частта предлагана цена. 

Общо получените брой точки са 97,7 точки. 

 

Във връзка с горното, комисията излиза с предложение към Възложителя, да се 

определи за изпълнител, участникът  „Комсофт“ ООД, с предложена цена 145 000,00 (сто и 

четиридесет и пет хиляди лева) лева, без  ДДС, получени общ брой точки 97,7 и да се 

сключи договор, съгласно законовите разпоредби. 

 

            Приложение: Протокол от работата на комисията  

 

 

С уважение,   Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

 

ВАНЯ ЧОРБАДЖИЙСКА 

Председател на комисия 

назначена със Заповед № РД-15-2/08.01.2018 г. 

на Главния изпълнителен директор  

на „Български пощи“ ЕАД 

 


