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ДОКЛАД 

Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки, за резултатите от работата на комисията, разгледала, оценила и 

класирала оферта за участие в публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus 

и абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна 
система базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES11", обособена позиция 1 
„Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus: NetlQ eDirectory; 
SUSE Linux Enterprise Server, x86 &X86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines, 
Standard и ZENworks Configuration Management" и обособена позиция 2 „Абонаментна, 

техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система, 
включваща електронно-пощенска система, файлова инфраструктура, отдалечен достъп, 

управление на работни станции и инвентаризация на активи, базирана на програмни 
продукти на Novell OES2/OES11" 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕКУЛОВА, 

В изпълнение на Ваша Заповед № Е-РД-16-559/20.11.2018 г. за назначаване на 

комисия, която да разгледа, оцени и класира постъпили оферти за участие в публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на нови 

версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна 

поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продукти 

на Novell OES2/OES11", обособена позиция 1 „Осигуряване на нови версии на програмни 

продукти на Micro Focus: NetlQ eDirectory; SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-

2 Sockets with Unlimited Virtual Machines, Standard и ZENworks Configuration Management" 

и обособена позиция 2 „Абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на 

комплексната информационна система, включваща електронно-пощенска система, 

файлова инфраструктура, отдалечен достъп, управление на работни станции и 

инвентаризация на активи, базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES11", Ви 

уведомяваме следното: 
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В 10.30 часа на 20.11.2018 г. комисията започна своята работа в следния състав: 

Председател: 

\ - началник на отдел ИКО, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

иян - старши юрисконсулт, отдел ПОФСД, дирекция ПНДАОЧР; 

в - главен експерт, отдел ИКО, дирекция ФУСИКО; 

зрска - главен експерт, отдел УС, дирекция ФУСИКО; 

- главен експерт, отдел ИКО, дирекция ФУСИКО. 

До определения в Обявлението краен срок за подаване на оферти, а именно до 

17.30 часа на 19.11.2018 г., в деловодството на МЕ е депозирана оферта от един 

участник, както следва: 

по 
ред 

Дата/вх. №/час Участник 

1. 
Е-26-И-285 

/19.11.2018 г. 
11:40 часа 

„Интепро Солюшънс" ООД 
Обособена позиция 1 

2. 
Е-26-И-286 

/19.11.2018 г. 
11:42 часа 

„Интепро Солюшънс" ООД 
Обособена позиция 2 

След като получиха протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП ведно с офертата на 

участника, всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103 отЗОП. 

На откритото заседание за отваряне на офертите не присъства представител на 

участника. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките, удостоверявайки тяхната цялост 

и непрозрачност и наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри" за всяка обособена позиция. 

Председателят на комисията обяви съдържанието на опаковките на участника, 

както следва: 

По обособена позиция 1: 

Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

ЕЕДОП за участие в обособена позиция 1 и 2 - в електронен вид, цифрово 

подписан, записан на електронен носител (CD); 

Техническо предложение за обособена позиция 1; 

- Заверено копие на Сертификат за партньорство „Micro Focus Solution Partner 

2018"; 

- Заверено копие на Сертификат за партньорство „SUSE Accredited Partner 

2018"; 
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- Заверено копие на оторизационно писмо от представител на производителя 

на програмните продукти; 

Ценово предложение за обособена позиция 1. 

По обособена позиция 2: 

Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

- Техническо предложение за обособена позиция 2; 

- Заверено копие на Сертификат за партньорство „Micro Focus Solution Partner 

2018"; 

- Заверено копие на Сертификат за партньорство „SUSE Accredited Partner 

2018"; 

Заверено копие на оторизационно писмо от представител на производителя 

на програмните продукти; 

Ценово предложение за обособена позиция 2. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри" на участника за двете обособени позиции. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане на документите съдържащи се в офертата на участника по двете обособени 

позиции относно липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние съгласно документацията, респективно обявлението за обществена поръчка. 

При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата на „Интепро Солюшънс" ООД за двете обособени позиции, комисията 

констатира, че участникът е представил всички необходими документи и е налице 

съответствие на участника с изискванията към личното състояние, поставени от 

възложителя. 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участника по двете 

обособени позиции. 

След преглед на Техническото предложение за обособена позиция № 1, 

съдържащо изискуемите документи съгласно Раздел V, т. 2.5 от документацията за 

участие, комисията констатира, че същото е изготвено по образец, в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

С оглед гореизложеното комисията допусна участника „Интепро Солюшънс" ООД 

до отваряне на Ценовото му предложение за обособена позиция № 1. 

След преглед на Техническото предложение за обособена позиция № 2, 

съдържащо изискуемите документи съгласно Раздел V, т. 2.5 от документацията за 

участие, комисията констатира, че същото е изготвено по образец, в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя. 



С оглед гореизложеното комисията допусна участника „Интепро Солюшънс" ООД 

до отваряне на Ценовото му предложение за обособена позиция № 2. 

На 26.11.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Министерството на енергетиката (МЕ), 

гр. София, ул. „Триадица" № 8, зала пресцентър, комисията продължи своята работа в 

открито заседание за отварянето на ценовите предложения. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви датата и 

часа на отварянето и оповестяването на ценовите предложения, чрез съобщение на 

Профила на купувача, публикувано на 21.11.2018 г. 

На откритото заседание за отваряне на ценовите предложения не присъства 

представител на участника. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на участника за двете обособени позиции, както следва: 

По обособена позиция № 1: 

Общата предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

41 280,26 лв. без ДДС. 

По обособена позиция № 2: 

Общата предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

28 800 лв. без ДДС. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което извърши 

проверка на ценовите предложения на участника за съответствието им с изискванията 

на Възложителя. Комисията констатира, че предложените цени не надвишават 

максимално допустимите стойности по обособените позиции, а именно: 

• По обособена позиция 1 до 46 000 лв. без ДДС; 

• По обособена позиция 2 до 29 000 лв. без ДДС. 

Съгласно т. 1.1 на Раздел IV от документацията за възлагане на обществената 

поръчка, критерият за възлагане е най-ниската предложена цена (чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП). 

Въз основа на гореизложеното, Комисията предлага на възложителя следното 

класиране: 

По обособена позиция № 1: 

Първо място „Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от участника цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 41 280.26 лв. без ДДС. 

По обособена позиция № 2: 

Първо място „Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от участника цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 28 800 лв. без ДДС. 

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 

получената оферта и предвид крайното класиране, комисията предлага на Възложителя 

да обяви за изпълнител на обществената поръчка: 



За обособена позиция № 1 - Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от 

участника цена за изпълнение на поръчката в размер на 41 280.26 лв. без ДДС. 

За обособена позиция № 2 - Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от 

участника цена за изпълнение на поръчката в размер на 28 800 лв. без ДДС. 

Предвид класирането, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с 

класирания на първо място по обособена позиция 1 и 2 участник - Интепро 

Солюшънс" ООД. 

С така описаните действия комисията изпълни възложената със Заповед № Е-РД-

16-559/20.11.2018 г. задача и приключи работата си на 26.11.2018 г. 

Приложения: 

1. Протокол № 1 и 2 от работата на комисията; 

2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: . 
С он) 

иарска) 

»а) 

Членове: 
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ПРОТОКОЛ № 1 

за отваряне на оферти за участие в публично състезание 
по реда на чл. 54 и следващи от ППЗОП 

На 20.11.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Министерството на енергетиката (МЕ), 

гр. София, ул. „Триадица" № 8, зала пресцентър, в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-

559/20.11.2018 г. на главния секретар, във връзка с Решение № Е-РД-16-524/26.10.2018 г. 

на главния секретар за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови 

версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна 

поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продуктите на 

Novell OES2/OES11" с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 Доставка на новите версии на програмни продукти на Micro 

Focus: NetlQ eDirectory; SUSE Linux Enterprise Server, x86 & X86-64, 1-2 Sockets with 

Unlimited Virtual Machines, Standard и ZENworks Configuration Management. 

Обособена позиция 2 Абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на 

комплексната информационна система на МЕ, включваща електронно-пощенска система, 

файлова инфраструктура, отдалечен достъп, управление на работни станции и 

инвентаризация на активи, базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES11, се 

събра комисия, в състав: 

Председател: 

- началник на отдел ИКО, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

rh - старши юрисконсулт, отдел ПОФСД, дирекция ПНДАОЧР; 

- главен експерт, отдел ИКО, дирекция ФУСИКО; 

ска - главен експерт, отдел УС, дирекция ФУСИКО; 

лавен експерт, отдел ИКО, дирекция ФУСИКО. 

До определения в Обявлението краен срок за подаване на оферти, а именно до 17.30 

часа на 19.11.2018 г., в деловодството на МЕ е депозирана оферта от един участник, както 

следва: 

№ по 
ред 

Дата/вх. №/час Участник 

1. 
Е-26-И-285 /19.11.2018 г. 
11:40 часа 

„Интепро Солюшънс" ООД 
Обособена позиция 1 

2. 
Е-26-И-286 /19.11.2018 г. 
11:42 часа 

„Интепро Солюшънс" ООД 
Обособена позиция 2 

1 
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След като получиха протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП ведно с офертата на 

участника, всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103 отЗОП. 

На откритото заседание за отваряне на офертите не присъства представител на 

участника. 

Председателят на Комисията запозна комисията с предмета, срока и критерият за 

оценка на постъпилата оферта по настоящата обществена поръчка. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките, удостоверявайки тяхната цялост и 

непрозрачност и наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри" за всяка обособена позиция. 

Председателят на комисията обяви съдържанието на опаковките на участника, както 

следва: 

По обособена позиция 1: 

Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

ЕЕДОП за участие в обособена позиция 1 и 2 - в електронен вид, цифрово 

подписан, записан на електронен носител (CD); 

- Техническо предложение за обособена позиция 1; 

Заверено копие на Сертификат за партньорство „Micro Focus Solution Partner 

2018"; 

- Заверено копие на Сертификат за партньорство „SUSE Accredited Partner 2018"; 

Заверено копие на оторизационно писмо от представител на производителя на 

програмните продукти; 

Ценово предложение за обособена позиция 1. 

По обособена позиция 2: 

Опис на представените документи, съдържащи се в офертата; 

Техническо предложение за обособена позиция 2; 

Заверено копие на Сертификат за партньорство „Micro Focus Solution Partner 

2018"; 

Заверено копие на Сертификат за партньорство „SUSE Accredited Partner 2018"; 

Заверено копие на оторизационно писмо от представител на производителя на 

програмните продукти; 

Ценово предложение за обособена позиция 2. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри" на участника за двете обособени позиции. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане на документите съдържащи се в офертата на участника по двете обособени 

позиции относно липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние съгласно документацията, респективно обявлението за обществена поръчка. 
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При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата на „Интепро Солюшънс" ООД за двете обособени позиции, комисията констатира, 

че участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на 

участника с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. 

Не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на 

участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел III от документацията за 

участие. Във връзка с гореизложеното на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участника по двете обособени 

позиции. 

След преглед на Техническото предложение за обособена позиция № 1, съдържащо 

изискуемите документи съгласно Раздел V, т. 2.5 от документацията за участие, комисията 

констатира, че същото е изготвено по образец, в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя. 

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Интепро Солюшънс" ООД до 

отваряне на Ценовото му предложение за обособена позиция № 1. 

След преглед на Техническото предложение за обособена позиция № 2, съдържащо 

изискуемите документи съгласно Раздел V, т. 2.5 от документацията за участие, комисията 

констатира, че същото е изготвено по образец, в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя. 

С оглед гореизложеното комисията допуска участника „Интепро Солюшънс" ООД до 

отваряне на Ценовото му предложение за обособена позиция № 2. 

След извършените по-горе действия, комисията приключи своята работа на този 

етап. 

Председателят на комисията закри заседанието, като комисията реши отварянето на 

ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП. 

Настоящия протокол е съставен на 20.11.2018 г. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на оферти за участие в публично състезание 
по реда на чл. 54 и следващи от ППЗОП 

На 26.11.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Министерството на енергетиката (МЕ), 

гр. София, ул. „Триадица" № 8, зала пресцентър, в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-

559/20.11.2018 г. на главния секретар, във връзка с Решение № Е-РД-16-524/26.10.2018 г. 

на главния секретар за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови 

версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна 

поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продуктите на 

Novell OES2/OES11" с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1 Доставка на новите версии на програмни продукти на Micro 

Focus: NetlQ eDirectory; SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with 

Unlimited Virtual Machines, Standard и ZENworks Configuration Management. 

Обособена позиция 2 Абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на 

комплексната информационна система на МЕ, включваща електронно-пощенска система, 

файлова инфраструктура, отдалечен достъп, управление на работни станции и 

инвентаризация на активи, базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES11, се 

състоя открито заседание на комисията в състав: 

Председател: 

/I - началник на отдел ИКО, дирекция ФУСИКО; 

Членове: 

ян - старши юрисконсулт, отдел ПОФСД, дирекция ПНДАОЧР; 

- главен експерт, отдел ИКО, дирекция ФУСИКО; 

ска - главен експерт, отдел УС, дирекция ФУСИКО; 

"лавен експерт, отдел ИКО, дирекция ФУСИКО. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви датата и 

часа на отварянето и оповестяването на ценовите предложения, чрез съобщение на 

Профила на купувача, публикувано на 21.11.2018 г. 

На откритото заседание за отваряне на ценовите предложения не присъства 

представител на участника. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на участника за двете обособени позиции, както следва: 

По обособена позиция № 1: 

Общата предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

41 280,26 лв. без ДДС. 

По обособена позиция № 2: 

Общата предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

28 800 лв. без ДДС. 
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С оповестяването на ценовите предложения на участника в процедурата, комисията 

приключи откритото заседание. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което извърши проверка 

на ценовите предложения на участника за съответствието им с изискванията на 

Възложителя. Комисията констатира, че предложените цени не надвишават максимално 

допустимите стойности по обособените позиции, а именно: 

• По обособена позиция 1 до 46 000 лв. без ДДС; 

• По обособена позиция 2 до 29 000 лв. без ДДС. 

Съгласно т. 1.1 на Раздел IV от документацията за възлагане на обществената 

поръчка, критерият за възлагане е най-ниската предложена цена (чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП). 

Въз основа на гореизложеното, Комисията предлага на възложителя следното 

класиране: 

По обособена позиция № 1: 

Първо място „Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 41 280.26 лв. без ДДС. 

По обособена позиция № 2: 

Първо място „Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от участника цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 28 800 лв. без ДДС. 

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 

получената оферта и предвид крайното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

обяви за изпълнител на обществената поръчка: 

За обособена позиция № 1 - Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от 

участника цена за изпълнение на поръчката в размер на 41 280.26 лв. без ДДС. 

За обособена позиция № 2 - Интепро Солюшънс" ООД, с обща предложена от 

участника цена за изпълнение на поръчката в размер на 28 800 лв. без ДДС. 

С извършване на тези действия, комисията приключи своята работа. Настоящият 

протокол е съставен и подписан на 26.11.2018 г. 
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