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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
31. Информационни и комуникационни технологии

Решение номер: ОП-01-215   От дата: 06/08/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00349
Поделение: ________
Изходящ номер: ОП-01-215 от дата 06/08/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 000672343
Пощенски адрес:
бул. Драган Цанков № 4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1040 BG
Лице за контакт: Телефон:
Цветелина Цачева 00359 29336746
Електронна поща: Факс:
tzacheva@bnr.bg 00359 29336307
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://bnr.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.profilnakupuvacha.com/1470

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

УНП: 9f54cd44-a1b2-4760-8acb-8d16c86ed28f 1



Партида: 00349 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП  
3
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
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Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование
„Поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив NOA“

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Годишната поддръжка на система за дигитализация и архив NOA включва: 
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.
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 се изчислява 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 
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системата. Например: Съобщения за грешки, апликации не отговарят, но 
след ръчна намеса се активират отново.
8. Oracle DBC Poolhours с най-малко 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)
- Perfomance 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
Минималното време за отчитане на една TAR заявка е 30 мин. първоначално 
и на последващи интервали от 15 мин.
Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка е 
36 (тридесет и шест) месеца.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
С оглед предмета на настоящата поръчка и наличието на изключителни 
права, притежавани от поканения участник в процедурата е налице 
невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции. 
Спецификата на предмета на поръчката и наличието на изключителни права, 
правят невъзможно изпълнението на поръчката от друг участник или 
обособяването на отделните дейности в самостоятелни договори.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 695000.00 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
С Решение № РЯ-151 от 19.02.2014 г. на генералния директор на БНР е 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи“. В 
резултат на проведената процедура са сключени рамкови споразумения № 
ЗОП 11/19.06.2014 г. с „Техно“ ООД и № ЗОП 12/19.06.2014 г. с 
„Медиавижън“ ООД. С решение на Управителния съвет на БНР от 16.03.2017 
г. по т. 3 от дневния ред, е стартирано възлагането на поръчка при 
условията на описаните рамкови споразумения за разширение на сървърната 
платформа на БНР, посредством програмен продукт за управление на 
архива, разширение на модула за цифров презапис и система за извличане 
на аудио-видео архива с интегриране към продукционните системи. След 
получаване на оферти от лицата, сключили рамково споразумение с БНР, 
националното радио сключва договор № ЗОП-18/27.04.2017 г. с „Техно“ 
ООД. За изпълнение на поръчката в техническото си предложение „Техно“ 
ООД предлага програмен продукт за дигитализация и архив NOA като в 
офертата е включена и поддръжка на програмния продукт за срок от 6 
месеца от пускане в експлоатация на системата, който е изтекъл на 
17.05.2018 г.
Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му 
права, компютърните програми са закрилян обект на авторско право. 
Поддръжката на програмния продукт изисква извършването на дейности, 
обхванати от закрилата на авторското право, включително актуализиране 
на програмата. Предвид изключителния характер на авторското право 
единствено неговият носител или лице, на което същият е отстъпил 
съответните права, може да реализира поддръжката и развитието на 
програмата. По смисъла на Закона за авторското право и сродните му 
права не се изисква специално регистриране на компютърните програми, 
като авторските права върху тях възникват от момента на тяхното 
създаване. Възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело 
до нарушаване на права на интелектуална собственост на притежателя на 
същите върху програмния продукт NOA.
Носителят на авторските права върху програмата NOA GmbH е предоставил 
изключителни права на „Техно“ ООД за програмно осигуряване/сервизиране, 
актуализиране, поддръжка и надстройка на програмния продукт за 
територията на Република България. Предвид горното и в съответствие с 
разпоредбите на ЗАПСП, единственото лице, което може да изпълни 
поръчката на Българското национално радио с предмет „Поддръжка на 
система за дигитализация и архив NOA“ е „Техно“ ООД. 
Предвид обстоятелството, че БНР вече е закупило програмния продукт за 
дигитализация и архив NOA, закупуването на друг програмен продукт би 
довело до финансови загуби за Българското национално радио, свързани с 
придобиване на права за ползване друг аналогичен продукт, други 
съпътстващи разходи за преинсталация и обучение, както и невъзможност 
за използване на вече получената от БНР програма. При прехвърлянето на 
информация от досегашният продукт към нов, съществува риск от нейната 
промяна или загуба, което би довело до извършване на допълнителни 
разходи и забавяне на процеса на дигитализация в БНР. С оглед на 
изложеното и на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП, в 
случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен 
изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите могат да 
възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление. като за договарянето бъде поканена фирма 
„Техно” ООД, носител на авторските права на посочения по-горе програмен 
продукт.
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V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,  
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е  
приложимо)
"Техно ООД", ЕИК 131403559,  с адрес: гр. София, ж.к. Банишора, бл. 
16А, вх.А, ап. 19

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 5, б. "а" от ЗОП, жалба може да се подава в 
10-дневен срок от публикуване на настоящето решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06/08/2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Александър Радославов Велев (п) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД

VIII.2) Длъжност:
Генерален директор на Българското национално радио

УНП: 9f54cd44-a1b2-4760-8acb-8d16c86ed28f 6


