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П Р О Т О К О Л  

от проведено договаряне без предварително обявление 

 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-150/21.05.2018 г. на 

Генералния директор на БНР за провеждане на процедура на договаряне без предварително 

обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Развитие и поддържане на уеб 

базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала 

BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“.се 

проведе на 21.05.2018 г. от 14:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

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

Членове: 1. Люба Димчева – ръководител счетоводен отдел/ главен счетоводител; 

 2. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

 

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок е постъпила оферти от поканения за договаряне 

участник Обединение „Солюшънс кит“, вх.№ ОП – 02-55/18.05.2018 г./ 16:30 ч. 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията присъства Евелина Емил Куртева – представляваща 

обединението съгласно договор за гражданско дружество „Солюшънс кит“, сключен между 

„Ню икономик солюшънс“ ЕООД и „Глюкит“ ЕООД. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с 

офертата на участника. 

 

Оферта на Обединение „Солюшънс кит“ 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на два отделни запечатани плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ – по един за всяка обособена позиция, след което 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката с 

офертата на участника. 

 

VIII. След извършване на горните действия, комисията пристъпи към проверка на 

представените от участника документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът Обединение „Солюшънс кит“ е представил следните документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП: 
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- Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника, подписан с квалифициран електронен подпис от представляващия Евелина Емил 

Куртева; 

- Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника 

в обединението „Ню икономик солюшънс“ ЕООД, подписан с квалифициран електронен 

подпис от управителя Евелина Емил Куртева; 

- Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника, в обединението „Глюкит“ ЕООД, подписан с квалифициран електронен подпис от 

управителя Красимир Афанасиев Каменов; 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: 

участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва 

своето съответствие и съответствието на подизпълнителя с предварително обявените критерии 

за подбор. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

посочена от участника и подизпълнителя. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника Обединение 

„Солюшънс кит“ до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото 

предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

IX. С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

техническото предложение на участника Обединение „Солюшънс кит“, както следва: 

 

1. Техническо предложение по обособена позиция № 1 

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по разработка съгласно 

техническата спецификация 180 (сто и осемдесет дни) и срок за поддръжка на портала 

bnr.bg 36 (тридесет и шест) месеца. 

Техническото предложение съдържа подробно описание на начина на изпълнение на 

предмета на поръчката. Участникът е дефинирал основните цели и действията, необходими за 

тяхното постигане. Описал е методите на софтуерна разработка, като всички разработки ще 

позволяват бъдещо разширение и подобрения. Развитието ще се осъществява чрез специално 

написан за целта програмен код, а когато се използва външен софтуер, той ще бъде със 

свободен за използване лиценз, като това няма да води до финансова зависимост на 

разработените по проекта продукти. При разработката участникът ще използва PHP в 

комбинация със система за управление на база данни MySQL. Участникът предлага да 

извършва ежедневно наблюдение на изправността на сървърите, операционните системи, 

натоварването на процесори и памет, наличието на дисково пространство и да осигури 

непрекъсната аварийна телефонна линия за приемане на сигнали, свързани с поддръжката. 

Всички постъпили заявки за поддръжка ще се регистрират с уникален номер и веднъж 

създадени, ще бъдат постоянно достъпни при необходимост. Заявките ще се приемат чрез 

телефонно обаждане или електронна поща. Участникът е описал времето за реакция според 

приоритета на всяка заявка. Описал е екипа за текущо развитие, който ще бъде наличен за 

изпълнение на дейностите. Посочил е, че при необходимост може да привлича допълнителни 

ресурси за изпълнение на определени задачи. Описал е новите функционалности, които ще 

бъдат разработени, както и развитието на съществуващи такива. Описал е новия дизайн на 

новинарския портал и подсайтовете, предлаганото развитие на портала BNRPlay, оптимизация 

за мобилни и други устройства, оптимизация за търсещи машини и социални мрежи и 

разработка на мобилни приложения. За всяка от дейностите е посочил разпределението на 

задачи и отговорните за изпълнение на всяка задача лица. Описал е подробно етапите на 

изпълнение на дейностите по поръчката. Описал е предлаганата гаранционна поддръжка. 
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Посочил е предлаганите от него мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника Обединение „Солюшънс кит“ по показател „Техническо 

предложение“ – (ТП) оценка 100 точки. 

 

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. Техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя със следните обстоятелства: 

 За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата на ниво отделна 

задача, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати; 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на лицата, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Решението за оценяването е взето единодушно. 

 

2. Техническо предложение по обособена позиция № 2 

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по разработка съгласно 

техническата спецификация 180 (сто и осемдесет дни) и срок за поддръжка на 

специализирани уеб базирани ресурси на БНР 36 (тридесет и шест) месеца. 

Техническото предложение съдържа подробно описание на начина на изпълнение на 

предмета на поръчката. Участникът е дефинирал основните цели и действията, необходими за 

тяхното постигане. Описал е методите на софтуерна разработка, като всички разработки ще 

позволяват бъдещо разширение и подобрения. Развитието ще се осъществява чрез специално 

написан за целта програмен код, а когато се използва външен софтуер, той ще бъде със 

свободен за използване лиценз, като това няма да води до финансова зависимост на 

разработените по проекта продукти. При разработката участникът ще използва PHP в 

комбинация със система за управление на база данни MySQL. Участникът предлага да 

извършва ежедневно наблюдение на изправността на сървърите, операционните системи, 

натоварването на процесори и памет, наличието на дисково пространство и да осигури 

непрекъсната аварийна телефонна линия за приемане на сигнали, свързани с поддръжката. 

Всички постъпили заявки за поддръжка ще се регистрират с уникален номер и веднъж 

създадени, ще бъдат постоянно достъпни при необходимост. Заявките ще се приемат чрез 

телефонно обаждане или електронна поща. Участникът е описал времето за реакция според 

приоритета на всяка заявка. Описал е екипа за текущо развитие, който ще бъде наличен за 

изпълнение на дейностите. Посочил е, че при необходимост може да привлича допълнителни 

ресурси за изпълнение на определени задачи. Описал е новите функционалности, които ще 

бъдат разработени, както и развитието на съществуващи такива по отношение на Онлайн 

плеър на БНР, Интернет радио „Бинар“, Детското БНР, архивен фонд на БНР. Посочил е 

предлаганата от него оптимизация за мобилни и други устройства, оптимизация за търсещи 

машини и социални мрежи, разработка на мобилни приложения, развитие и поддръжка на 

вътрешна система за пресклипинг и медиа мониторинг и дигитален архив. За всяка от 

дейностите е посочил разпределението на задачи и отговорните за изпълнение на всяка 

задача лица. Описал е подробно етапите на изпълнение на дейностите по поръчката. Описал 

е предлаганата гаранционна поддръжка. Посочил е предлаганите от него мерки за вътрешен 

контрол и организация на работата на лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение 

на поръчката. 
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Като взе предвид горното, комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника Обединение „Солюшънс кит“ по показател „Техническо 

предложение“ – (ТП) оценка 100 точки. 

 

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. Техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя със следните обстоятелства: 

 За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата на ниво отделна 

задача, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице и чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати; 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на лицата, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Решението за оценяването е взето единодушно. 

 

X. След оценяване на техническото предложение на участника, комисията взе следното 

решение: да отвори пликовете с предлаганите от участника ценови параметри на заседание, 

което да се състои на 25.05.2018 г. от 11:00 ч. и за което да бъде поканен представител на 

участника. 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

XI. Комисията се събра на второ заседание на 25.05.2018 г. от 11:00 ч. н Програмно-

редакционната сграда на БНР. 

На заседанието на комисията присъства Евелина Емил Куртева – представляваща 

участника обединение „Солюшънс кит“. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с предлагани ценови параметри за 

изпълнението на поръчката, както следва: 

 

1. По обособена позиция № 1 

Цена за изпълнение на дейностите по разработка съгласно техническата 

спецификация– 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) без ДДС; 

Месечно възнаграждение за развитие и поддържане на портала bnr.bg – 2083,34 лв. (две 

хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС; 

Брой човекочасове, включени в месечното възнаграждение – 150 (сто и петдесет); 

Цена на човекочас след изчерпване на включените в месечното възнаграждение – 150 

лв. (сто и петдесет лева) без ДДС. 

 

2. По обособена позиция № 2 

Цена за изпълнение на дейностите по разработка съгласно техническата 

спецификация– 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) без ДДС; 

Месечно възнаграждение за развитие и поддържане на специализирани уеб базирани 

ресурси на БНР – 2083,34 лв. (две хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) 

без ДДС; 

Брой човекочасове, включени в месечното възнаграждение – 150 (сто и петдесет); 

Цена на човекочас след изчерпване на включените в месечното възнаграждение – 150 

лв. (сто и петдесет лева) без ДДС. 

 

XI. Членовете на комисията пристъпиха към договаряне с представителя на участника. 

Представителят потвърди направените в подадената оферта предложения. Комисията, като взе 

предвид, че същите отговарят на предварително обявените условия на поръчката и 
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предложената цена за изпълнение на предмета на поръчката не надвишава обявения от 

възложителя финансов ресурс, приеха така направените предложения. 

 

XII. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, както следва: 

 

1. По обособена позиция 1: 

Показател „Ценово предложение“(ЦП) 

ЦП = 0,5 х 100 х ( ЦП мин / ЦП) + 0,5 х 100 х (БЧЧ / БЧЧ макс) = 50 х 2083,34/2083,34 + 50 х 

150/150 = 50+ 50 = 100 точки 

Комплексна оценка (КО)  

КО = 0,4 х ЦП + 0,6 х ТП = 0,4 х 100 + 0,6 х 100 = 40 + 60 = 100 точки 

 

2. По обособена позиция 2: 

Показател „Ценово предложение“(ЦП) 

ЦП = 0,5 х 100 х ( ЦП мин / ЦП) + 0,5 х 100 х (БЧЧ / БЧЧ макс) = 50 х 2083,34/2083,34 + 50 х 

150/150 = 50+ 50 = 100 точки 

Комплексна оценка (КО)  

КО = 0,4 х ЦП + 0,6 х ТП = 0,4 х 100 + 0,6 х 100 = 40 + 60 = 100 точки 

 

XIII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 28.05.2018 г. 

 

 

Комисия: 

 

 

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

 

Люба Димчева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

За участника Обединение „Солюшънс кит“: 

 

 

Евелина Куртева:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


