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П Р О Т О К О Л № 2 

от проведено договаряне без предварително обявление 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-237/11.09.2018 г. на 

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

обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка и развитие на 

система за дигитализация и архив NOA“ се проведе на 25.09.2018 г. от 14:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Константин Райдовски – главен инженер в дирекция „Техника“ 

Членове: 1. Анахид Марукян – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следния участник: 

1. „Техно“ ООД, вх. № ОП-02-86/21.09.2018 г. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

Участникът „Техно“ ООД е представил следните документи на основание чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП: 

- ЕЕДОП в електронен вид по образец утвърден от Европейската комисия. 

Комисията извърши проверка и установи, че ЕЕДОП на участника е подписан с валидни 

квалифицирани електронни подписи от управителите на дружеството. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи, че участникът е доказал съответствието си с поставените от възложителя критерии за 

подбор, поради което взе следното решение: Допуска участника „Техно“ ООД до следващия 

етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

„Техно“ ООД, който е доказал съответствието си с критериите за подбор: 

 

1. Предложение на участника „Техно“ ООД 

Участникът е предложил срок за поддръжка на системата за дигитализация и архив 

NOA 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора. 

Техническото предложение съдържа подробно описание на начина на изпълнение на 

предмета на поръчката съгласно техническата спецификация, както следва: 

1. Поддръжка на софтуер, обновяване на под-версии чрез свалянето на софтуер от FTP. 

2. Миграция към нова версия, включително консултации (дистанционно) при миграция. 

3. JIRA (helpdesk) с  отговор до 1 ден при публикуване на искане за помощ в системата 

JIRA. Предоставят се два акаунта за контакт в JIRA.. 
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4. Помощ/консултация по телефон: 8x5 помощ/консултация по телефон в работни дни 

най-малко от 9ч до 17ч централно европейско време. 

5. "Account" инженер съблюдаващ задачите по поддръжка на клиента и следящ за 

неговата удовлетвореност. 

6. Дистанционно диагностициране на системата, което да позволява дистанционна 

диагноза на технически проблеми и неработоспособност на системата. 

7. Oracle Healthinsurance 10x5 включващо: 

- Наблюдение на Oracle DataBase сървър от трета страна наета от NOA- до 10х5часа 

месечно. 

- Постоянно наблюдение на системата през Nagios или Oracle Grid.  В случай на 

аларма се създава искане за техническа помощ (TAR)-онлайн апликация. 

- Време за реакция: 

• 1 минута до 4 часа за критични проблеми 

• един ден за средни  проблеми  

• два дни за малки проблеми, които не влияят на работоспособността на системата 

- Времето за реакция е за месечна база 10х5  в работни часове от 8 до 18 часа CET и 

се отчита на всеки започнати 30 мин. 

„Критичен проблем“: Невъзможност или силна ограниченост за ползване на част или 

цялата Oracle база данни. Грешки, които критично влияят на работата на системата.  

Например: Сървърът не може да се запусне. Изгубване на данни или структури. 

Грешки през критична част от времето на множество транзакции. 

„Среден проблем“: Функционалността на Oracle база данни е затруднена. Грешките 

не прекъсват работата на системата като цяло.  

Например: Грешно обработване на данни и време надвишаващо времето за 

обработка на данни от Oracle. 

„Малък проблем“: работата на Oracle системата или части от нея са засегнати, но 

грешките не влияят на сигурността и работоспособността на системата.  

Например: Съобщения за грешки, апликации не отговарят, но след ръчна намеса се 

активират отново. 

8. Oracle DBC Poolhours с 25 часа за една година, включващи: 

Oracle PoolHours за анализ на TAR заявки и тяхното отстраняване в случай на възникнал 

проблем. 

TAR проблеми може да бъдат: 

- Service Tests (ще се съгласува с БНР преди изпълнение) 

- Backup Recovers Tests (ще се съгласува с БНР преди изпълнение) 

- Healtcheck(Проверка за изправност): 

- Basic Structure (TableChecks, Control Files, Redo Logs, Rollback, Temp, ...) 

- Database Parameter (SGA, NLS, Global Naming, Archive Log, ...) 

- Fragmentation (Tables, indices) 

- Организация на обекти на базата данни (Storage, Table spaces) 

- Perfomrance Analysis (DD-Cache, Shared Poll, Hit Ratio, I/O, ...) 

- Analysis of Alert Log FIles 

- Analysis of Backup / Recovery Strategy, Logs 

- In doubt Transactions 

- Oracle patches and Updates 

- Remedy of incidents (automatic) 

- Change of Remote Access 

Участникът е посочил минималното време за отчитане на една TAR заявка, че ще е 30 

мин. първоначално и  на последващи интервали от 15 мин. 
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Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „Техно“ 

ООД до следващия етап на процедурата - отваряне на ценовите предложения. 

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. 

 

VI. След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията взе 

следното решение: да отвори плика с предлаганите от участника ценови параметри на 

заседание, което да се състои на 01.10.2018 г. от 11:00 ч. и за което да бъде поканен 

представител на участника. 

 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

VII. Комисията се събра на заседание на 01.10.2018 г. от 11:00 ч. в Програмно-

редакционната сграда на БНР. На заседанието на комисията присъства Пламен Веселинов 

Панайотов – упълномощен представител на участника „Техно“ ООД. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с предлагани ценови параметри за 

изпълнението на поръчката, както следва: 

 

1. Обща цена за поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив в 

размер на: 690 000.00 лв. (шестстотин и деветдесет хиляди лева) без включен ДДС или 

828 000.00 лв. (осемстотин двадесет и осем хиляди лева) с включен ДДС. 

 

2. Годишна цена за поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив  в 

размер на: 230 000.00 лв. (двеста и тридесет хиляди лева) без включен ДДС или 276 000.00 лв. 

(двеста седемдесет и шест хиляди лева) с включен ДДС. 

VIII. 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 

предложената цена за изпълнение на предмета на поръчката не надвишава обявения от 

възложителя финансов ресурс, приеха така направените предложения. 

 

IX. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник, 

съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най 

ниска цена” както следва:  

 

Оферта на участника „Техно“ ООД 

- Обща цена за поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив в 

размер на: 690 000.00 лв. (шестстотин и деветдесет хиляди лева) без включен ДДС или 

828 000.00 лв. (осемстотин двадесет и осем хиляди лева) с включен ДДС. 

 

- Годишна цена за поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив  в 

размер на: 230 000.00 лв. (двеста и тридесет хиляди лева) без включен ДДС или 276 000.00 лв. 

(двеста седемдесет и шест хиляди лева) с включен ДДС. 
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X. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 01.10.2018 г. 

 

 

Комисия: 

 

Константин Райдовски:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Анахид Марукян:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  

 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

За участника „Техно“ ООД 

 

Пламен Панайотов   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  

 


