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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-2/08.01.2018 г. на Главния 

изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 

процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване 

на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ 

ЕАД“ 

 

Днес 08.01.2018 г. в 14:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-2/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегрирана 

куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“ и на 

основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа 

комисия в състав: 

 

Председател:Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Петър Боев – ръководител отдел, дирекция „ИКТ“ 

               Пламен Дончев – р-л отдел „Експлоатация и логистика“ СП ИМС/Буплост 

               Андрей Стамов  – главен специалист „Маркетинг“ СП ИМС/Булпост  

               Зорница Дончева – гл. Експерт, дирекция „ФИ“  

 

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне и получаване 

на оферти в процедурата. 

 

При провеждане на заседанието присъства представител на участника „Комсофт“ ООД 

– Заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД., пълномощник, с пълномощно от управителя на 

„Комсофт“ ООД Заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. 
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Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията (Заповед № 

РД-15-2/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор) и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП. 

 

В определения срок за получаване на оферти 17:30 часа на 05.01.2018 г. е постъпила 1 

(една) оферта от участника (регистър на участниците, подали оферти за участие в процедурата) 

„Комсофт“ ООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 46/05.01.2018 г.  – подадена в 15:40 h. 

 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член на 

комисията подписа и представи декларация по чл.103 ал.2 ЗОП за съответствие и спазване на 

изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП. 

 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание както следва: 

 

За „Комсофт“ ООД 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една 

PVC папка съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

Членовете на комисията Петър Боев, Пламен Дончев и Зорница Дончева подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Същият не е подписан от друг представител на участник, тъй като  в процедурата има 

само един участник. 

 

С извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на 

заседанието. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по 

чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

 

1. Участникът „Комсофт“ ООД е представил следните документи по чл.39, ал.2 

ППЗОП: 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 ППЗОП; 

 ЕЕДОП; 
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 Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП; 

 Сертификат ISO 9001:2008; 

 Сертификат ISO 20000-1:2011; 

 Сертификат ISO 27001:2013; 

 Списък на изпълнените договори; 

 Референции – 5 бр. 

 Списък на лицата включени в екипа за изпълнение на поръчката; 

 Документи удостоверяващи квалификацията на екипа; 

 Техническо предложение; 

 Детайлно техническо предложение -127 страници; 

 Ценово предложение (в запечатан непрозрачен плик). 

 

Представените документи са номерирани по страници. След разглеждането им 

комисията не установи непълноти и несъответствия.  

 

След разглеждането им комисията не установи непълноти и несъответствия. 

 

Комисията, в титулярният си състав, продължи своята работа на 10.01.2018 г. /сряда/ и 

започна разглеждането на Техническото предложение на участника. Поради обемността на 

Техническото предложение на участника (същото е 127 страници), разглеждането на същото 

от Комисията продължи до 29.01.2018 г. /понеделник/.  

 

Комисията в титулярния си състав се събра отново на 29.01.2018 г. в 10:30 часа, в зала 

212, в сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, и след подробно 

разглеждане на Техническото предложение на участника, установи, че предложението на 

„Комсофт“ ООД отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация, като начинът за реализация на изискванията е представен структурирано и 

обосновано, с детайлност, логическа обвързаност и последователност. Участникът е доказал как 

ще постигне очаквания резултат и е представил предварителен проектен план за изпълнение на 

работата по настоящата обществена поръчка. Продължителността на отделните етапи и 

очакваните резултати са съобразени с предварителния проектен план на Възложителя. 

 

Предложеният от участникът срок за разработване и внедряване на системата и 

софтуерния продукт, предмет на поръчката, е както следва: 

№ Етап Дейности Очаквани резултати Очаквана 

продължител
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ност 

1 Анализ и 

проектиране 

Изготвяне на 

проектен план 

Проектен план, според изискванията в секция 

„Изготвяне на проектен план”. 

До 8-та 

седмица от 

подписване на 

Договор 
Анализ на 

изискванията 

Дефинирана методология и план за изготвяне на 

системен проект; 

Определена  концепция за ИКИС на база 

техническото задание; 

Дефинирани и прецизиранидетайлни 

функционални и технически изисквания, които 

трябва да се реализират в следващите дейности 

в хода на проекта 

Проектиране на 

ИКИС 

Завършен проектен план, според изискванията в 

секция “Error! Reference source not found.” и 

прототип на потребителски интерфейс 

2 Разработка Разработка на 

модулите на 

ИКИС 

Разработени всички модули и компоненти от 

ИКИС, съгласно изискванията в системния 

проект 

До 42-та 

седмица от 

подписване на 

Договор Разработка на 

тестови 

сценарии за 

приемане на 

системата 

Тестови сценарии за приемане на ИКИС от 

Възложителя 

Изготвяне на 

необходимата 

техническа 

документация за 

ИКИС 

Различни ръководства и документация, 

съгласно изискванията в секция 

“Документация”. 

Изготвяне план 

за внедряване на 

ИКИС в 

експлоатационна 

среда 

План за внедряване на ИКИС 

Изпълнение на 

тестовете за 

приемане на 

ИКИС 

Изпълнени тестови сценарии, потвърждаващи 

коректната реализация на ИКИС 

3 Внедряване Обучение на 

ключови 

експерти, които 

ще обучават 

останалите 

потребители за 

работа със 

системата 

Обучени експерти за извършване вътрешни 

обучения на всички потребители за работа с 

ИКИС 

До 50-та 

седмица от 

подписване на 

Договор 

Инсталация на 

ИКИС в 

екплоатационна 

среда 

Внедрена, работеща и достъпа ИКИС в 

продукционна среда. 

Миграция и 

прехвърляне на 

данни от 

текущата 

система на 

Възложителя 

Заредени необходимите за правилното 

функциониране на ИКИС данни от 

съществуващата система. 
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Предложен срок за гаранционна поддръжка на системата и приложения софтуер е 12 

месеца, след окончателното приемане и въвеждане на системата в експлоатация. Въвеждането 

на системата в експлоатация се удостоверява с окончателен приемно – предавателен протокол. 

Предложен срок за: отстраняване на недостатъци, сривове и грешки, които не са открити 

при проведените тестове на съответния софтуерен продукт и същите са регистрирани по време 

на гаранционния срок – 8 работни часа / но не по – дълъг от края на следващия работен ден/. 

Време за реакция, след подаването на заявка от потребителя, в която се посочва времето на 

подаване на заявката 2 / два/ работни часа (най – късно до следващия работен ден). 

Комисията оцени предложенията по всеки от посочените в таблицата по-долу 

показатели, със стойност от 1 до 4 точки, в зависимост от степента на удовлетвореност на 

съответното изискване. Оценките са въз основа на експертното мнение на членовете на 

комисията, като окончателните технически оценки за съответствие на предложеното решение в 

Техническото предложение с изискванията в Техническата спецификация на Възложителя се 

получават, са както следва: 

Таблица 1 - Показатели за техническа оценка на предложенията на участниците 

№ Показатели 

Коеф. 

на 

тежест 

Оценка 

по 

показател 

(от 1 до 4) 

Оценка 

на 

предлож

ението 

Ai Bi Pi 

1 2 3 4 5 

Техническа оценка (оценка на предложените решения в Техническото предложение на участника, в 

съответствие с изискванията в Техническото задание на Възложителя – включва  показатели от 

ТО.1 до ТО.12) 

P

1 

Възможности на предложеното решение за отчитане на 

куриери  (Макс. брой точки - 4). 
1 4 4 

P

2 

Възможности на предложеното решение за управление на 

заявки за куриерски услуги от оператори (Макс. брой точки 

- 8). 

2 4 8 

P

3 

Възможности на предложеното решение за сортиране и 

обработка на пратки от оператори и куриери (Макс. брой 

точки - 8). 

2 4 8 

P

4 

Възможности на предложеното решение за планиране на 

куриерската работа (Макс. брой точки - 4) . 
1 4 4 

P

5 

Възможности на предложеното решение за проследяване на 

пратки от клиенти (Макс. брой точки - 4). 
1 4 4 

P

6 

Възможности на предложеното решение за управление на 

заявки за куриерски услуги от клиенти (Макс. брой точки - 

8). 

2 4 8 

P

7 

Възможности на предложеното решение за ценообразуване 

(Макс. брой точки - 8). 
2 4 8 

P

8 

Възможности на предложеното решение за интеграция 

(Макс. брой точки - 12) с: електронни магазини; счетоводна 

система на Възложителя; услуги за сигурни разплащания в 

3 3 9 
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Интернет. 

P

9 

Софтуерна архитектура и възможности на предложеното 

решение за гарантиране на експлоатационните изисквания 

чрез подходяща системна архитектура (Макс. брой точки - 

16). 

4 4 16 

P

10 

Възможности на предложеното решение за информационна 

сигурност и защита на данните и системата (Макс. брой 

точки - 8). 

2 4 8 

P

11 

Методология за управление на разработката (Макс. брой 

точки - 8). 
2 4 8 

P

12 

Наличие на лицензионни ограничения на база брой работни 

места, хардуерни сървърни ресурси и др. (Макс. брой точки 

- 12) 

3 4 12 

Общо 97 

 

Оценката има тежест 70% от общата оценка и се изчислява по следния начин: 

Всеки един показател от таблицата се оценява по следната формула: 

 

Pi = Ai * Bi           

Където, 

Рi          - Показател за оценка на предложенията; 

Ai          - Тежест на показател; 

Bi         – Присъден брой точки от 1 до 4; 

i - Пореден номер на показател i (където i се изменя от 1 до 12)  

 

Техническа оценка TOi за всеки участник се формира, като сума от неговите оценки по 

показателите Pi по следната формула: 

 

 

 

Където: 

TOi - Техническа оценка на i-тия участник;  

Pi   – Присъден брой точки от Комисията по показателите, където P=[1,12]; 

i   - Пореден номер на участник i (където i се изменя от 1 до n - броя на допуснатите за 

класиране в процедурата участници). 

 

Максималната възможна стойност на TOi е 100 точки. 

Забележка: Участник, който получи техническа оценка TOi под 50% от максималната оценка (TOi  < 

50 точки) се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата и офертата му не се разглежда в следващия 

етап. 

 





12

0i

i PiTO
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TO = 4 (P1) + 8 (P2) + 8 (P3) + 4 (P4) + 4 (P5) + 8 (P6) + 8 (P7) + 9 (P8) + 16 (P9) + 8 (P10) + 8 

(P11) + 12 (P12) = 97  

 

Получената оценка на техническото предложение от участника „Комсофт“ ООД е 

97 точки.  

Оценката има тежест 70% от общата оценка.  

 

След извършените констатации за съответствие на техническото предложение на 

участника с изискванията на Възложителя, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска участника  „Комсофт“ ООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“; 

 

Отварянето и оповестяването на ценовата оферта на допуснатия участник ще се извърши 

на 15.02.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в зала 212 в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, за което участниците да бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал.3 ППЗОП. 

 

Днес 15.02.2018 г. /четвъртък/ в 14:00 часа,  Комисията в титулярния си състав, се 

събра в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, в изпълнение 

на Заповед № РД-15-2/08.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор за отваряне и  

разглеждане на ценовите оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегрирана куриерска информационна 

система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“ и в присъствието на представителя – 

пълномощник на участника Комсофт“ ООД – Виктор Йохан Ованесян, упълномощен с 

пълномощно от 05.01.2018 г.  

Получените от участника „Комсофт“ ООД точки на техническото предложение са 97 

точки. 

 

Критерият за оценяване, обявен от Възложителя е „икономически най – изгодна 

оферта“.  

 

Показател: Ценова оценка 

Оценката има тежест 30% от общата оценка и се изчислява по следната формула: 
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100min 
i

i
F

F
FO

 

Където, 

FO i   – Финансова оценка на i- тият участник; 

F min - Най-ниската предложена обща цена за изпълнение на проекта от 

предложенията на участниците, достигнали до етапа на оценка на финансовите предложения; 

F i       - Предложената от i-тия участник цена; 

i  - Пореден номер на участник i (където i се изменя от 1 до n - броя на допуснатите за 

класиране в процедурата участници). 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертата на допуснатият участник и обяви предложената от него цена, както 

следва: 

 „КОМСОФТ“ ООД 

Предложената цена за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 145 000,00 

(сто и четиридесет и пет хиляди лева) лева, без  ДДС. 

 

След оповестяването на предложената от участника цена за изпълнение на обществената 

поръчка, присъстващият представител напусна залата и комисията продължи работата си в 

закрито заседание. 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовата оферта на участника, в съответствие с 

обявената методика за оценяване.  

 

100min 
i

i
F

F
FO

 

100100
1

1
100

145000

145000
FO  

 

Участникът „Комсофт“ ООД получава ценова оценка от 100 точки.  

 

С оглед направените констатации, относно техническото и ценово предложение, 

комплексната оценка КОi на офертата на участника се определя по формулата: 

 

КОi = TOi *0.70 + FOi *0.30, където 
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TOi    - Техническа оценка на i-тия участник; 

FO i   – Финансова оценка на i- тият участник; 

 

КО = iTO *0.70+ iFO *0.30 

КО = iTO *0.70+ iFO *0.30 = 97*0.70+100*0.30=67.90+0.30=97.90 

 

Общата комплексна оценка на участника е – 97,90 точки.  

 

Във връзка с получените резултатите от оценяването на техническото и ценово 

предложение на участника, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител по 

проведената обществена поръчка  участникът  „Комсофт“ ООД. 

 

Този протокол бе приключен на 09.03.2018 г. /петък/. 

 

КОМИСИЯ: 

Ваня Чорбаджийска –  

Петър Боев – 

Пламен Дончев –  

Андрей Стамов  –  

Зорница Дончева –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

 


