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На основание чл. 181, ал. б от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с проведено 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", открита с мое Решение № Е-РД-16-524/26,10.2018 г., 
и като се запознах и взех предвид протокола и утвърдения от мен доклад от 27.11.2018 
г. на комисията, назначена с моя Заповед № Е-РД-16-559/20.11.2018 г. и всички 
документи, събрани в хода на процедурата, и в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-
405/11.05.2017 г. на министъра на енергетиката 

РЕШИХ: 

I. Обявявам класирането на участника, представил оферта за участие в 

публично състезание съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена", както 

следва: 

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. 

II. Определям: 

1. Класираният на първо място участник „Интепро Солюшънс" ООД за 

изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1. 

2. Класираният на първо място участник „Интепро Солюшънс" ООД за 

изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2. 
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III. На основание чл. 112, ал, 7, т. 2 от ЗОП, определеният изпълнител да бъде 

поканен за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка преди 

изтичане на срока по чл. 112, ал. б от ЗОП. 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на 

настоящото решение, същото да се изпрати на участника и да се публикува в профила 

на купувача заедно с протокола и доклада на комисията, при спазване на разпоредбата 

на чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. 

V. На основание чл. 185, т. 1 от ЗОП да се изпрати обявление за възложена 

поръчка до Агенцията по обществени поръчки и да се публикува на профила на 

купувача. 

VI. Организирането на изпълнението на т. Il l - V от решението възлагам на 

началника на отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция 

„Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

VII. Контрола по изпълнение на настоящето решение възлагам на директора на 

дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки 

ресурси". 

Електронната преписка на Профила на купувача на Министерството на 

енергетиката е на интернет адрес: https://www.me.government.bg/bg/competitions/ 

osiguryavane-na-novi-versii-na-programni-produkti-na-micro-focus-i-abonamentna-

tehnicheska-i-softuern-1227-c362-l.html?p=e30= 

Настоящето решение да се доведе до знанието на лицата по т. VI и VII за 

сведение и изпълнение. 

Решението подлежи на обжалване по отношение на неговата законосъобразност 

в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 
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