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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт 

"Аладин" 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1579/18.12.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 19.12.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“ в 

дирекция „Техника“; 

Членове: 

1. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство”; 

2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“; 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, 

по реда на получаване на офертите, както следва: 

1. Предложение на участника „Микрокомплекс Интернешънъл" ООД 

Участникът е описал, че ще осигури  абонаментна поддръжка на програмен продукт 

„Аладин” и WEB приложение осигуряващо достъп до информация свързана с трудовите и 

извънтрудови договори на служителите на БНР. 

Участникът декларира, че ще  изпълни поръчката за срок от 36 месеца (тридесет и 

шест). Описал е, че ще оказва техническа помощ и поддръжка, съгласно стандартните 

правила на производителя на софтуера, ще оказва техническа помощ и поддръжка при 

инсталация на ползваните подсистеми от програмен продукт “Аладин” и работни места в 

съответствие с правата за достъп определени от Възложителя. 

 Подсистема “Работна заплата”   1 брой 

 Подсистема “Платежни документи”   1 брой  

 Подсистема “Граждански договори и хонорари” 1 брой 

 Подсистема “Личен състав”    1 брой 

 Подсистема “Отпуски”     1 брой 

 Опция „Многофирмен“ до 50 служителя  5 броя 

 РРС Бургас(28), РРС Видин(30), РРС Кърджали(11), 

 РРС Шумен(47), Лентохранилище Боровец(16), 

 Опция „Многофирмен“ над 50 служителя   4 броя 

 РРС Стара Загора(58),РРС Пловдив(72), 

 РРС Варна(54), РРС Благоевград(56) 

 Работни места      15 броя 
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Декларира, че предлаганите решения ще бъдат реализирани с наличната и 

използваната в момента в БНР комуникационна инфраструктура и компютърна техника. 

Дейностите по абонаментната поддръжка ще са съобразени, както със стандартните 

функционалности и настройки на системата, така и с действащите доработки, при спазване 

на подробно описани изисквания. Участникът е заявил, че ще спазва следните срокове за 

реакция при подаване на заявки за поддръжка: 

 при нужда от консултация, настройка на стандартно включена функционалност 

до 2 часа; 

 при необходимост от промяна в специфичен/потребителски алгоритъм до 72 

часа; 

 при съобщение за грешка пораждаща невъзможно ползване на системата до 1 

час. 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Допуска участника „Микрокомплекс Интернешънъл" ООД до следващия етап на 

процедурата - отваряне на ценовото предложение. 

 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

ІV. След разглеждане и оценяване на техническото предложение, комисията взе 

следното решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от два 

работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

Протоколът е съставен и подписан на 19.12.2017 г. 

 

Андрей Петренко:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Силвия Бояджиева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


