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ОДОБРЯВАМ:  

 
Миглена Павлова

 изпълнителен директор на
АОП

СТАНОВИЩЕ*
 за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование: Българско национално радио /БНР/
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 349

 

ПОРЪЧКА

Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Предмета на поръчката е софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в
Българското национално радио“. Софтуерната поддръжка трябва да обхваща всички четиринадесет (14)
инсталирани независими системи Dalet Radio Suite в БНР, а именно: - Програма „Хоризонт“ – сървърно ядро
със 100 клиентски работни станции; - Програма „Радио София“ – сървърно ядро с 40 клиентски работни
станции; - Програма „Христо Ботев“ – сървърно ядро с 40 клиентски работни станции; - Програма „Радио
България“ – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции; - Програма „Бинар“ – сървърно ядро с 8
клиентски работни станции; - РРС Благоевград – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции; - РРС
Бургас – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции; - РРС Варна – сървърно ядро с 20 клиентски
работни станции; - РРС Видин – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции; - РРС Кърджали – сървърно
ядро с 10 клиентски работни станции; - РРС Пловдив – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции; -
РРС Стара Загора – сървърно ядро с 20 клиентски работни станции; - РРС Шумен – сървърно ядро с 20
клиентски работни станции; - Платформа за тестове и обучение – сървърно ядро с 10 клиентски работни
станции. Изпълнителят трябва да предостави в разпространен файлов формат всяка обновена и допълнена
версия на потребителските и административни ръководства за текущо използваната в БНР версия на
софтуера. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка е 36 (тридесет и шест)
месеца. Подробна информация за естеството на поръчката се съдържа в "Технически спецификации и
изисквания към изпълнението на обществената поръчка" от документацията за участие.
Прогнозна стойност: 1200000 BGN

 

ПРОЦЕДУРА

Уникален номер в РОП: 00349-2018-0017
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата: № ОП-01-268 от 15.10.2018 г. 

 

СТАНОВИЩЕ

Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права,
включително на права на интелектуална собственост;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на
изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки /АОП/ е изпратено Решение №  ОП-01-268 от 15.10.2018 г. на генералния
директор на Българското национално радио (БНР) за откриване на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП.
Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 1 200 000 лв. без ДДС.
В поле V.2) на Решението е отбелязано, че за участие в договарянето се кани „Дигисфера” ЕООД.
В подкрепа на изложените мотиви в АОП са представени следните копия на документи:
- Техническо предложение от „Дигисфера” ЕООД от 07.12.2015 г. за участие в обществена поръчка с предмет
„Развитие и софтуерна поддръжка на системата Далет в Българското национално радио”. Във въведението е
записано, че софтуерните продукти „Далет“ се използват в БНР от 1997 г., като първоначално се използва
платформата Dalet 5.1. Отбелязва се, че след спечелена процедура за доставка на новинарска система през 2005 г.
започва внедряването на платформата DaletPlus (променено по-късно на Dalet Radio Suite). Пояснява се, че след
успешното внедряване на системата в програма „Хоризонт“, започва поетапното й въвеждане в останалите програми
на БНР и в регионалните радиостанции в периода 2008-2010 г. Предложението на изпълнителя предвижда следните
дейности – Глава А „развитие и разширение на системата“ (доставка на софтуерни лицензи за Регионална
радиостанция (РРС) Кърджали, услуги при създаване и конфигуриране на Далет за РРС Кърджали), Глава Б
„софтуерна поддръжка“ на 14 инсталации на системите Далет в БНР (Програма „Хоризонт“, Програма „Радио
София“, Програма „Христо Ботев“, Програма „Радио България“, Радио „Бинар“, РРС Благоевград, РРС Бургас, РРС
Варна, РРС Видин, РРС Кърджали, РРС Пловдив, РРС Стара Загора, РРС Шумен, Платформа за тестове и
обучение), Глава В „услуги по инсталиране на софтуерни корекции, обновления и нови версии“ на системите Далет
в БНР, Глава Г „евентуално бъдещо развитие“ и разширение в рамките на договора;
- Ценова оферта от „Дигисфера” ЕООД от 07.12.2015 г. за „Развитие и софтуерна поддръжка на системата Далет в
Българското национално радио” – 837 510 лв. без ДДС;
- Договор № 57 от 30.12.2015 г. за развитие и поддръжка на съществуващата софтуерна система „Далет“, сключен
между БНР и „Дигисфера” ЕООД след проведена процедура по ЗОП с предмет „Развитие и софтуерна поддръжка на
системата Далет в БНР“. В чл. 1.3. изпълнителят декларира, че е упълномощен от притежателя на изключителните
права върху софтуерната система „Далет“, включващи авторското право върху софтуера и правата за развойна
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дейност и софтуерна поддръжка - DALET S.A., да осъществява търговска дейност със софтуерните продукти и да
извършва всички инженерни услуги по инсталирането, експлоатацията и локалната им поддръжка на територията на
РБългария. Според чл. 2.2 от документа, договорът се сключва за срок от три години, считано от 01.01.2016 г. Видно
от чл. 3.1., стойността за изпълнение на договора е 837 510 лв. без ДДС;
- Приемо-предавателен протокол от 21.06.2016 г. между  „Дигисфера” ЕООД и БНР, приемане Споразумение за
лицензиране на софтуер Далет, документ за доставка на софтуерни лицензи за РРС Кърджали и лицензи Microsoft
SQL 2012 Standart Edition Runtime Core sеrver - 1бр. и Microsoft SQL 2012 Standart Edition Runtime Client – 3 бр. за
РРС – Кърджали (с приложени към преписката копия);
- Протокол за доставка на софтуер от 09.06.2016 г., с който БНР потвърждава, че системата Dalet Radio Suite HD
версия 1.4.34.189877 е успешно инсталирана в РРС Кърджали;
- Протокол от 19.08.2016 г. за проведено обучение по „Потребител на система Dalet Radio Suite“;
- Протокол от 23.08.2016 г. за инсталиране на Dalet Radio Suite“ на тестова платформа на БНР - версия
1.4.34.222228.223616 с добавени коригиращи пакети от 1 до 4;
- Протокол от 24.08.2016 г. за споразумение за провеждане на обучение по Dalet Radio Suite;
- Протокол от 26.08.2016 г. за проведено обучение по „Администратор на система Dalet Radio Suite“;
- Протокол за проведено обучение в периода 19-24.11.2016 г. обучение в БНР-Пловдив по Dalet Radio Suite;
- Приемо-предавателен протокол от 22.02.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „БИНАР“;
- Приемо-предавателен протокол от 06.03.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „България“ и Програма „Христо Ботев“;
- Приемо-предавателен протокол от 05.05.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Видин“;
- Приемо-предавателен протокол от 20.05.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Благоевград“;
- Приемо-предавателен протокол от 31.05.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Кърджали“;
- Приемо-предавателен протокол от 04.06.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Стара Загора“;
- Приемо-предавателен протокол от 21.06.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Шумен“;
- Приемо-предавателен протокол от 25.06.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Варна“;
- Приемо-предавателен протокол от 29.06.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Бургас“;
- Приемо-предавателен протокол от 16.08.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за програма „Радио София“;
- Приемо-предавателен протокол от 22.11.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за програма „Хоризонт“;
- Приемо-предавателен протокол от 24.11.2017 г. от БНР по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера”
ЕООД за доставени услуги за Радио „Пловдив“;
- Обобщаваш приемо-предавателен протокол от 14.12.2017 г. в който БНР потвърждава, че приема без възражения
предоставените услуги от „Дигисфера” ЕООД по договор № 57 от 30.12.2015 г., сключен с „Дигисфера” ЕООД;
- Платежно нареждане от 27.01.2016 г. в полза на „Дигисфера” ЕООД за периода м. януари – декември 2016 г.  на
стойност 295 080 лв.
- Платежно нареждане от 14.04.2016 г. в полза на „Дигисфера” ЕООД за м. април 2016 г. на стойност 67 792 лв.
- Платежно нареждане от 01.09.2016 г. в полза на „Дигисфера” ЕООД за м. август 2016 г. на стойност 49 980 лв.
- Платежно нареждане от 24.01.2017 г. в полза на „Дигисфера” ЕООД за периода м. януари – декември 2017 г.  на
стойност 295 080 лв.
- Платежно нареждане от 15.03.2017 г. в полза на „Дигисфера” ЕООД за периода м. януари - декември 2017 г. на
стойност 186 960 лв.
- Платежно нареждане от 19.12.2017 г. в полза на „Дигисфера” ЕООД за м. декември 2017 г. на стойност 2 280 лв.
- Платежно нареждане от 11.01.2018 г. в полза на „Дигисфера” ЕООД за периода м. януари – декември 2018 г. на
стойност 295 080 лв.
- Писмо за упълномощяване от 05.10.2018 г., в което се потвърждава че „Далет C.A. Франция“, притежава
изключителните авторски права и правата да разработва и осигурява софтуерна поддръжка на софтуерните
платформи “Dalet Radio Suite HD” и “Dalet Galaxy”. В писмото се уточнява, че „Далет C.A. Франция“ упълномощава
като ексклузивен локален сертифициран партньор „Дигисфера” ЕООД да продава тези софтуерни платформи, както
и да осигурява на територията на България услугите: инсталация на системи, техническо обслужване, софтуерна
поддръжка от първо и второ ниво, обучение на потребители и администратори, управление на проекти,
консултиране и системен надзор.
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
Извършена справка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) установи следното:
- през 2008 г., с Решение № ВТ-1046 от 08.12.2008 г. възложителят стартира процедура на договаряне без обявление
по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) с предмет „Развитие и сервизно обслужване на системата Далет на БНР”. Сключен
е договор №  ЗОП - 31/19.12.2008 г. с Dalet S.A., Франция на  стойност 264 450 евро. От публикуваната в РОП
информация е видно, че изпълнението на договора е приключило на 19.12.2010 г. Информация за процедурата се
съдържа в Регистъра под уникален № 00349-2008-0020;
- през 2011 г. възложителят е провел процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) с
предмет: “Развитие и софтуерна поддръжка на системата Далет в Българското национално радио”. Поръчката е
възложена на Dalet S.A., Франция по силата на договор №  119/03.10.2011 г. на стойност 380 624 евро, чието
изпълнение е приключило на 03.10.2013 г. За процедурата има изразено от АОП становище за законосъобразност.
Вписана е в Регистъра под уникален номер 00349-2011-0010;
- през 2013 г., с Решение № ВТ-85 от 23.01.2013 г. БНР стартира процедура на договаряне без обявление по чл. 90,
ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) с предмет: „Развитие и поддържане на системата Далет на БНР за периода 2013-2015 г.”.
Изпълнението е възложено на Dalet S.A., Франция, посредством договор № ЗОП-47 от 28.05.2013 г., на стойност 637
100 евро. В РОП е налична информация, че изпълнението на договора е приключило на 31.12.2015 г. За процедурата
има изразено от АОП становище за законосъобразност Информация за процедурата се съдържа в Регистъра под
уникален номер 00349-2013-0005;
- през 2015 г. възложителят е провел „открита“ процедура по ЗОП с предмет: „Развитие и софтуерна поддръжка на
системата Далет в Българското национално радио”, открита с Решение № РЯ-1168 от 26.10.2015 г. За изпълнител е
избран „Дигисфера“ ЕООД, с което е сключен договор №  ЗОП-57. В Регистъра не се съдържа информация за
изпълнението на договора. Информация за процедурата е вписана в РОП под уникален номер 00349-2015-0020.
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Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се възлагат софтуерна поддръжка и
развитие на технологични системи „Далет“ в БНР, със срок на изпълнение 36 месеца. Според поле ІV.3) на
решението за откриване на процедурата, предметът й обхваща всички четиринадесет инсталирани независими
системи Dalet Radio Suite в БНР, а именно: Програма „Хоризонт“; Програма „Радио София“; Програма „Христо
Ботев“; Програма „Радио България“; Радио „Бинар“; РРС Благоевград; РРС Бургас; РРС Варна; РРС Видин; РРС
Кърджали; РРС Пловдив; РРС Стара Загора; РРС Шумен и Платформа за тестове и обучение.
Прилагането на избраното правно основание е свързано с условието поканеното в договарянето лице да е носител на
изключителни права, включително права на интелектуална собственост. В мотивите си възложителят обосновава чл.
79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП с тезата, че възлаганите дейности са закриляни от авторското право и могат да бъдат
изпълнени само от поканеното лице, тъй като то има изключителни права за територията на РБългария. Съгласно чл.
3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), компютърните програми са обект на
авторско право, а негов носител е лицето, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. В
представеното като доказателство писмо от 05.10.2018 г. е записано, че Далет C.A. Франция, в качеството си на
носител на авторските права и правата да разработва и поддържа софтуерната платформа Dalet Radio Suite,
упълномощава, за територията на Р България, „Дигисфера“ ЕООД да продава платформата и да извършва услугите
по инсталация на системи, техническо обслужване и софтуерна поддръжка. Предвид посоченото и в съответствие с
разпоредбите на ЗАПСП се счита, че лицето, което единствено може да поддръжа и развива системата Dalet Radio
Suite, е „Дигисфера“ ЕООД, тъй като е ексклузивен сертифициран партньор за територията на България на носителя
на авторските права Далет C.A., Франция. В коментираното писмо се цитира и втора софтуерна платформа - “Dalet
Galaxy”, но доколкото тя не се споменава в мотивите на възложителя и предвид описанието на предмета в поле ІV.3)
на решението за откриване на процедурата, се приема, че тя не е обект на възлагане с разглежданото договаряне.
Наред с горното, законосъобразното прилагане на избраното правно основание е свързано и с условието да не
съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция да не се дължи на
изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. В решението се излагат доводи, че закупуването на друг
програмен продукт е свързано с допълнителни финансови разходи за възложителя (по придобиване на права за
ползване друг аналогичен продукт и други съпътстващи разходи за преинсталация и обучение), както и с риск от
промяна или загуба на информация при прехвърлянето на данни от досегашния продукт към нов. Видно от
описаната фактическа обстановка, платформата Dalet Plus (по-късно Dalet Radio Suite) се използва от възложителя
от 2005 г., като през този период са възлагани няколко договора за нейното развитие. В тази връзка необходимо
условие за обоснованото прилагане на избраното правно основание е посредством многократното й развитие да не
се стига до фактическа подмяна на първоначалния програмен продукт с нов, което изисква спазване на общия ред за
възлагане.
В допълнение, правомерното прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП е обвързано и с изискването правата,
които служат като основание възложителят да игнорира общия ред за възлагане, да са възникнали законосъобразно.
Според фактическата обстановка и представените доказателства, платформата Dalet Plus (по-късно Dalet Radio Suite)
е внедрена през 2005 г., когато е проведена процедура за доставка на новинарска система. Договори за закупуване на
системите „Далет“ не са приложени и не са представени документи, обосноваващи правомерност на действията на
възложителя по повод сключването им. Предвид изложеното, възложителят следва да разполага с доказателства, че
първоначалното въвеждане на системите „Далет“ в БНР е извършено в съответствие с приложимите към онзи
момент правила за възлагане на обществени поръчки.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за
законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното
правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП
уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).

 


