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съгласно което избора на процедура е обявен за законосъобразен. 
Същото е публикувано на интернет страниците на Агенцията и на КРС. 

В отговор на горепосочената покана на 09.12.2015 г. в 
деловодството на КРС е подадена оферта с вх. № 20-00-95/09.12.2015 г. 
от „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” 
КЧТ. 

 На 09.12.2015 г., работната група назначена със заповед РД № 07-
307/08.12.2015 г. на Председателя на КРС г. проведе процедура на 
договаряне без обявление с представители на „ОРАКЪЛ ИЙСТ 
СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ. Предложената 
по време на договарянето от „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 
ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ цена бе в размер на 32 694. 56 EUR 
(тридесет и две хиляди шестстотин деветдесет  и четири евро и петдесет 
и шест евроцента) без ДДС или 63 945.00 лв. (шестдесет и три хиляди 
деветстотин четиридесет и пет лева) без ДДС. 

На проведената среща представителите на КРС изложиха позиция, 
че така предложената цена надвишава финансовите възможности на 
Възложителя. Становището бе изложено, предвид лимитираните 
средства по бюджета на КРС, съгласно разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България.  

В отговор на това представителите на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ 
ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ поеха ангажимент за 
представяне на нова ценова оферта.От проведената среща бе съставен 
протокол, в който бе посочено, че следващата среща ще бъде проведена 
на 14.12.2015 г. На проведената среща на 14.12.2015 г., бе разгледано 
полученото ново ценово предложение с вх. № 20-00-95/14.12.2015 г. 
Представителите на КРС, констатираха, че така предложената цена е 
идентична с тази от 2015 г. Ценовото предложение е в размер на 31 
742,29 евро (тридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и два евро 
и двадесет и девет евроцента ),  без ДДС или 62 082,52 лв.(шестдесет и 
две хиляди осемдесет и два лева и петдесет и две стотинки) без ДДС. От 
проведената среща бе съставен протокол от работата на работната група. 

Съгласно т.7.2 от формуляра за кандидатстване за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от 
Европейския Социален фонд, (който се явява приложение II към договор 
№ А09-31-114-С/12.06.2009 г. сключен между КРС и ОПАК и 
изискванията за устойчивост на информационната система 
„Лицензиране и регистри”), КРС поема следния ангажимент: „КРС ще 
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залага ежегодно в своя бюджет средства за програмно и техническо 
актуализиране и поддръжка на интегрираната информационна 
система”. 

ИС „Лицензиране и регистри”, притежава сертификат № 06-
1005/06.04.2011 г.(приложен), с който  е оценена и сертифицирана 
съгласно изискванията на чл.125 и 128 от наредбата за общите 
изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. 
Съгласно сертификата, системата е сертифицирана за работа с „Oracle 
Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.7 with Critical Patch 
Updates”, което осигурява изпълнение на изискванията на чл. 128 от 
Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и 
информационна сигурност, а именно: „Системите за управление на бази 
данни трябва да бъдат сертифицирани в съответствие с 
международния стандарт ISO/IEC 15408:2005, определящ т.нар. 
"Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC)””- 
(приложен). 

Членовете на работната група направиха и справка в интернет, 
относно публикувани цени на техническата поддръжка на продуктите на 
Oracle, ползвани от КРС. При така направената справка бе установено, че 
описаните цени за поддръжка (Global Price List - приложена) са по-
високи от предлаганите от страна на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 
ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ. 

Подновяване на абонамента поддръжка на лицензирания софтуер 
на Oracle ще предостави следните ползи на КРС: 

1. Достъп до новите версии и корекции (update) на закупените от КРС 
Oracle продукти, които осигуряват: 

•  Осигуряване на стабилността системите „Лицензиране и 
регистри” и „Евентис”, ползващи Oracle и елиминиране на вече 
известни проблеми; 

•  Увеличаване на функционалността и нивото на използваемост 
на информационните системи ползващи Oracle; 

•  Достъп до бюлетини, свързани с техническото поддържане и 
програмни допълнения, които се разпространяват чрез пакети 
от компакт-дискове или чрез презапис от OracleMetaLink в 
рамките на абонаментния период; 

2. Изпълнение от страна на КРС на т.7.2 от приложение II към договор 
№А09-31-114-С/12.06.2009 г. сключен между КРС и ОПАК. 
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3. Поддържане на валидността на сертификат № 06-1005/06.04.2011 г. 
и сертификат № 06-2003/11.09.2012 г. по отношение на 
изпълнението на чл.128 от Наредбата за общите изисквания за 
оперативна съвместимост и информационна сигурност 
(НОИОСИС). 

 
 С оглед запазване стабилността и осигуряване на сигурност на 
информационните системи базирани на Oracle, които се  използват в 
КРС („Лицензиране и регистри” и документооборотната система 
„Евентис”)и предвид това че участникът е предложил цена идентична с 
тази от 2015 г., предлагаме, комисията да вземе решение за избор на 
изпълнител от страна на на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 
ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ. 
 Във връзка с гореизложеното и предвид крайната дата на изтичане 
на лицензите (31.01.2016г.), работната група предлага: „ОРАКЪЛ ИЙСТ 
СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ да бъде избран 
за изпълнител на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с 
предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на 
КРС”. 

 
С уважение, 

 
 

 
Златка Асенова  
Председател на работна група 

   назначена със заповед РД № 07-307/08.12.2015 г.  
  на Председателя на КРС 
 
 
Членове на работната група: 
 
 
1. ……………… Никола Тодоров           2. ………………..Пеньо Пенев 
Главен експерт в дирекция ФАО             Главен юрисконсулт в дирекция ПРОПО 
 
 
3. ………………. Васил Рангелов       4. ………….……..Мария Бончева 
Младши  експерт в дирекция ФАО       Началник на отдел в дирекция ПРОПО 
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