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УТВЪРДИЛ: 

 

 

 

Г-ЖА КРИСТИНА ХИТРОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ  

НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

от 19.06.2018 г. 

 

 

Във връзка с публикувана обява за участие в поръчка по реда на чл. 187 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) с оглед сключване на договор с предмет:: „Поддръжка и 

съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС”, със Заповед 

РД-07-450/08.06.2018 г. на главния секретар на Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС) е създадена комисия в състав: 

 

Председател:  

Златка Асенова – началник на отдел ИОТ в дирекция ФАО; 

 

Членове:  

1. Адриана Асенова – младши експерт в дирекция ФАО; 

2. Бистра Кинова – държавен експерт в дирекция РДЧП; 

3. Ирина Трендафилова – главен експерт в дирекция ТРЕП; 

4. Ваня Атанасова – юрисконсулт в дирекция ПРОПО      

 

със задача да извърши разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в КРС 

оферти с оглед избор на изпълнител по посочената поръчка. 

Комисията проведе свое заседание на 15.06.2018 г.  в сградата на КРС на адрес: 

гр. София, ул. „Гурко” № 6. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗОП 

(ППЗОП). Отварянето на офертите бе извършено при условията на чл. 97, ал. 3 от 

ППЗОП.  

 

Резултати от работата на комисията: 

 

След публикуване на обявата за участие в поръчката на профила на купувача на 

КРС в интернет и на Портала за обществени поръчки, както и изпращането й до десет 

дружества, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за участие 

беше удължен до 14.06.2018 г., тъй като в първоначално определения срок бяха 

получени по-малко от три оферти.  

Съгласно чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на новия срок възложителят 

разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. 

Комисията констатира, че в удължения срок в КРС не са постъпили нови оферти 

от участници. 

Участие в поръчата е заявило „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД – оферта с вх. № 20-00-

30/07.06.2018 г. 
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На обявеното публично отваряне на офертите не се явиха представители на 

участника. 

Членовете на комисията се увериха, че постъпилият плик с офертата не е отварян, 

запечатан е трайно, непрозрачен е и върху него са отбелязани входящ номер, дата и час 

на постъпване, фирма на участника и предмет на поръчката.  

Разглеждането, оценката и класирането на офертите бе извършено при спазване 

на разпоредбите на глава двадесет и шеста от ЗОП и глава девета от ППЗОП, съобразно 

изискванията на Възложителя и предвид посочения в обявата критерий за оценка на 

офертите „най-ниска предложена цена”. 

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата на 

„ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД, която имаше следното съдържание: 

 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата; 

4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП; 

5. Сертификати за качество и информационна сигурност ISO 9001 и ISO 27001– 

заверени копия; 

6. Доказателство за партньорство с производителя на системата за управление на 

бази от данни; 

7. Списък на изпълнени дейности през последните 3 години с предмет, идентичен 

или сходен с този на поръчката, включително стойностите, датите и получателите; 

8. Декларация-списък на лицата, които ще участват в екипа за изпълнение на 

поръчката (Приложение № 6 към обявата); 

9. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и 

попълнено по образец (Приложение № 1); 

 Таблица на съответствие с техническите изисквания на Възложителя 

(Приложение 1.1); 

10. Ценово предложение, изготвено съгласно Приложение „Ценово предложение” 

(Приложение № 2); 

11. Декларация за липса на подизпълнители. 

12. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

13. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд (Приложение 9); 

14. 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 от 

участник/подизпълнител (Приложение 10); 

15. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(Приложение 11); 

16. Декларация за липса на свързаност (Приложение 12). 

17. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП. 

 

След извършения формален преглед на съдържанието на офертата беше прочетено 

ценовото предложение на „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД. 

 

На свое заседание, проведено на 18.06.2018 г., комисията извърши детайлна 

проверка за съответствие на съдържанието на офертата на участника с предварително 
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обявените от възложителя условия. Беше констатирано, че офертата на 

„ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД отговаря на всички законови изисквания, както и на тези на 

възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представеното ценово предложение, 

което е, както следва:  

Обща годишна цена за изпълнение на договора – 51 000 лв. без ДДС, съответно 61 

200 лв. с ДДС. Предложена е и допълнителна цена за човекочас вложен труд (часова 

ставка) при необходимост от  извършване на дейности по поддръжката и администриране 

извън посочените в поканата, както следва: 80 лв. без ДДС, съответно 96 лв. с ДДС. 

Средствата за изпълнението на поръчката са предвидени в бюджета на КРС за 2018 

г. 

На база на направените констатации комисията предлага изпълнението на 

поръчката с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система 

„Лицензиране и регистри” на КРС” да бъде възложено на „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД. 

 

 

 

Председател:    

 

 

………………….. 

(Златка Асенова) 

 

Членове: 

 

 

………………….. 

(Адриана Асенова)  

 

 

…………………..  

(Бистра Кинова) 

 

 

…………………..  

(Ирина Трендафилова) 

 

 

………………….. 

(Ваня Атанасова) 

 

 

 


