
       ПРОТОКОЛ 
 

от 09.01.2015 г. 
        от проведена среща с представители на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН 
БЪЛГАРИЯ” КЧТ на основание чл.92а, ал.2 във връзка с чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените 

поръчки и решение №  737/ 27.11.2014 г. на Комисията за регулиране на съобщенията  
 
 
На 09.01.2015 г. от 10.30 ч. беше проведена втора среща между надлежно упълномощени 

представители на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ и работната 
група, назначена със Заповед РД № № 07-360/ 19.12.2014 г. на Председателя на КРС в състав:  
            
 Председател: Златка Асенова – главен експерт в  отдел ИОТ  в дирекция ФАО; 
 

Членове: 
 1. Никола Тодоров – главен експерт в отдел ИОТ на дирекция ФАО; 

2. Силвана Тимова – младши експерт в отдел ИОТ на дирекция ФАО; 
            3. Пеньо Пенев – главен юрисконсулт в отдел ПРИАА на дирекция ПРОПО; 
 4. Мария Бончева – началник на отдел „ПНАПО” в дирекция „ПРОПО” 
             
            Резервни членове:  
             
            Стефка Добрева – старши юрисконсулт в отдел ПНАПО на дирекция ПРОПО 
            Васил Рангелов – младши експерт в отдел ИОТ на дирекция ФАО  

 
В качеството си на упълномощени представители на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 

ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ присъстваха: 
 

1. Христо Иванов Градинарски; 
2. Сибила Чавдарова Спасова  

    
Провеждането на договарянето на 09.01.2015г. е във връзка с поетите ангажименти, отразени в 

Протокол от 19.12.2014 г., от страна на представителите на ОРАКЪЛ за представяне на нова, по-ниска 
цена за актуализация на лицензирания софтуер за нуждите на КРС. Задачата на проведената втора среща 
е разглеждане и обсъждане на постъпилата нова оферта, съдържаща коригирано ценово предложение от 
страна на  „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, с вх.№ 20-00-1/ 
08.01.2015 г.  в 12.15 ч. 

При прегледа на предложението, Комисията констатира следното: 
 

1. Предложената по време на договарянето от 19.12.2014 г. от „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ 
ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ цена е в размер на 32 218. 42 EUR. (тридесет и две хиляди 
двеста и осемнадесет евро и четиридесет и два евроцента) без ДДС или 63 012.92 лв. (шестдесет и три 
хиляди и дванадесет лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС.  

2. Предложената в оферта с вх. № 20-00-1/ 08.01.2015 г. от „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 
ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ цена е в размер на 31 742,29 EUR (тридесет и една хиляди 
седемстотин четиридесет и две 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 

Ценовото предложение, постъпило с вх. № 20-00-1/ 08.01.2015 г. е с приблизително 1,5 % по-
ниско от това на договарянето от 19.12.2014 г. Представителите на КРС, констатираха, че така 
предложената цена  е идентична с тази от 2014 г. 

 
Представителите на КРС, изложиха позиция, че и така предложената от Участника в 

процедурата цена надвишава финансовите възможности на Възложителя. Бе заявено, че ценовата 
политика на дрежеството може да се тълкува и като необоснован финансов натиск, произтичащ от 
господстващото му положение на пазара. Това би могло да се тълкува, като на рушение на чл.102 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, както и на чл.21 от ЗЗК. 

Становището бе обосновано от една страна с лимитираните средства по бюджета на КРС, 
съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България и от дурга с действията 
на Европейската комисия (ЕК) за ограничаване на монополните практики при формиране на цените на 
пазара на съответните услуги. В тази връзка представителите на КРС подчертаха, че ако Участника не 
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предложи на Възложителя финансово приемливо понижаване на ценовото си предложение, КРС ще 
извърши преценка с оглед възможността за сезиране на ЕК за проблема.  

На срещата  бе коментирано, каква би била ценовата оферта в случай, че КРС се откаже от 
лицензиите за Oracle Internet Application Server. Представителите на дружеството заявиха, че следва да 
извършат проверка след което ще предоставят допълнителна информация.  

Представителите на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ 
поеха ангажимент за организиране на нова среща на 16.01.2015 г. с оглед уточняване на цената и обхвата 
на поръчката.  

 
За комисията назначена  
със заповед РД № 07-360/19.12.2014 г.:          За Участника:    
   
 
…………………      ………………… 
/Златка Асенова /      /Христо Градинарски/  
       
 
…………………      …………………… 
/Никола Тодоров / /Сибила Спасова/ 

 
 

………………….                                                                                                                                                         
/Силвана Тимова/ 
 
 
…………………. 
/Пеньо Пенев/ 
 
 
…………………. 
/Мария Бончева/ 


	       ПРОТОКОЛ

