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П Р О Т О К О Л № 3 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез открита процедура с предмет „Разработване на нови функционалности и 

поддръжка на счетоводна система „Конто“ 

1. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-127/17.05.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 31.05.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

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

Членове: 1. Илка Дойчинова –  ръководител сектор „Бюджетна дейност“; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

3. На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

4. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, доказал 

съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и чието 

техническо предложение отговаря на поставените от възложителя условия. 

 

5. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение 

на участника и обяви предложената цена, както следва: 

5.1. Ценово предложение на „Диуеър“ ЕООД: 

- Месечна цена за изпълнение на поръчката, в размер на 4 410.00 лева (четири хиляди 

четиристотин и десет лева) без включен ДДС или 5 292.00 лева (пет хиляди двеста деветдесет 

и два лева) с включен ДДС. 

- Актуален ценоразпис на услугите които предлага за обучение на персонал за работа 

със счетоводната система „Конто“. Еднодневно обучение за работа с продуктите на „Диуеър“ 

ЕООД: 

- за група над 5 човека (на човек) 78,23 лева без включен ДДС; 

- за група под 6 човека (за група) 488.96 лева без включен ДДС. 

 

6. 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”.  
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Комисията извърши проверка на предложените цени на участника „Диуеър“ ЕООД и 

тяхното съответствие с посочените изисквания на възложителя. В хода на извършената 

проверка комисията констатира, че участникът е подал ценово предложение в съответствие с 

предварително обявените условия. 

 

7. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен на 07.06.2019 г. 

 

Комисия: 

 

Андрей Петренко (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Илка Дойчинова (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 


