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П Р О Т О К О Л № 2 

 

От заседания на комисията, назначена със Заповед № РД 19-17/27.05.2016 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за 

разглеждане на документите, представляващи предложение за изпълнение на поръчка с 

предмет: 

„Техническа помощ и поддръжка на хардуера и базов софтуер в Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и 

кадастър”. 

 

На 16.06.2016 г., назначената със Заповед № РД 19-17/27.05.2016 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), 

комисия в състав: 

Председател: Стефан Стефанов Петров – Началник отдел „Геоинформационни 

системи“, дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи“ (ГКГИС),  

Членове:   

1. Ваклин Кирилов Петков – гл.експерт отдел „Геоинформационни системи“, 

дирекция ГКГИС, 

2. Мария Иванова Семерджиева – ст. юрисконсулт в отдел „Правен и 

нормативна уредба“, дирекция „Администраивно-правно и финансово обслужване“, 

3. Златка Иванова Митева-Дунева – старши счетоводител, отдел „Финансово-

стопански дейност“, дирекция АПФО, 

4. Катя Ковачева – външен експерт, вписана в списъка с външни експерти към 

АОП под № ВЕ-513. 

след като приключи работа си по разглеждане на документите в Плик № 1, пристъпи 

към разглеждане и оценка на предложенията за изпълнение на обществената поръчка, 

съдържащи се в Плик № 2, на база разписаните в документацията за участие Критерии, 

показатели и методика за оценка на офертите, както следва: 

На основание чл. 69а, ал. 2, т. 1 от ЗОП, комисията първо разгледа документите, 

съдържащи се в Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на 

Възложителя и след това пристъпи към оценка, съгласно методиката. 
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На закрити заседания проведени в периода от 16.06.2016 г. до 20.06.2015 г. вкл., 

комисията се запозна с техническото предложение на участника и направи следните 

констатации: 

1. Техническото предложението за изпълнeние на поръчката по Оферта с рег. № 99-

470/26.05.2016 г., подадено от „КОНТРАКС” АД: 

1.1. Преценка за допустимост до техническа оценка на представеното от 

участника предложение: 

Представеното от участника „КОНТРАКС” АД предложение съдържа общо 318 

страници, в т. ч. 3 страници Техническо предложението изготвено в съответствие с 

образеца на Възложителя (Приложение № 11 към документацията за участие). 

Техническото предложението е подписано от законно оторизиран представител на 

участника. 

Преди да пристъпи към оценяване на предложението за изпълнение на поръчката на 

участника по посочените от Възложителя показатели, комисията провери съответствието 

му с нормативно установените изисквания и изискванията, посочени в документацията за 

участие и Техническата спецификация. След запознаване с представеното предложение, 

комисията констатира, че същото съдържа и информация за минимално определените от 

Възложителя изисквания за съдържание, съгласно условията на документацията за участие.  

Показатели 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

/абревиатура/ 

1. Концепция за начина на изпълнение на поръчката и 

предложение за организация на работа по изпълнение на договора 

с оглед изпълнение на изискванията по Техническата 

спецификация 

15 П1 

2. Методика за предоставяне на техническата поддръжка и 

описание на процесите, приложими при изпълнението на 

техническата поддръжка 

15 П2 

3.  Методика за оказване на техническа помощ и системно 

администриране и процедура за приемане на заявки и действия за 

изпълнението им 

15 П3 

4. Предложение за дейности по обновяване (миграция) на 

наличните системи към по-нови и достъпни версии 
10 П4 

5. План за управление на риска и анализ на риска за проекта 
5 П5 
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Валидността на офертата е 120 дни от крайния срок за получаване на офертите. 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 24 месеца, считано от датата на подписвне 

на договора. 

Техническото предложение съдържа: 

 Основни параметри на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката (Приложение № 1 – 12 стр.); 

 Пълно описание и концепция за начина на изпълнение на поръчката и 

предложение за организация на работа по изпълнение на договора с оглед изпълнение на 

изискванията по Техническата спецификация (Приложение № 2 – 54 стр.); 

 Методика за предоставяне на техническата поддръжка и описание на 

процесите, приложими при изпълнението на техническата поддръжка (Приложение № 3 – 

51 стр.); 

 Методика за оказване на техническа помощ и системно администриране и 

процедура за приемане на заявки и действия за изпълнението им (Приложение № 4 – 48 

стр.); 

 Описание на софтуера за управление на поддтъжката (Приложение № 5 – 8 

стр.); 

 Предложение за дейности по обновяване (миграция) към наличните системи 

към по-нови и достъпни версии (Приложение № 6 – 105 стр.); 

 План и график за изпълнение на проекта (Приложение № 7 – 23 стр.); 

 Схема и график за извършване на профилактиката (Приложение № 7.1 – 9 

стр.); 

 Методология за работа с резервни части и оборотни устройства (Приложение 

№ 7.2 – 9 стр.); 

 План за управление на риска и анализ на риска за проекта (Приложение № 7.3 

– 51 стр.). 

Предвид изложеното по-горе комисията допуска участника „КОНТРАКС“ АД до 

оценка на Техническото предложение по критерия „икономически най-изгодна оферта“ 

съгласно утвърдените от Възложителя критерии, методика и показатели. 

1.2. Оценка на Техническото предложение на участника. 

Предложената от участника Концепция за начина на изпълнение на поръчката и 

предложение за организация на работата по изпълнение на договора с оглед изпълнение на 

изискванията по Техничската спецификация, отговаря на минимално заложеното в 
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документацията. Всяка от дейностите, обхват, цели и задачи са описани в отделна глава, 

ведно с обосновка по какъв начин предложението отговаря на минимално заложените 

изисквания. 

В предложението за организацията на работа е разписан подход за изпълнение в 

съответстие с целите на поръчката, в който са включени план и график за изпълнение, 

схема и график за извършване на профилактика, описание на Help Desk системата, 

методология за работа с резервни части и оборотни устройства.  

Предложената Методика за предоставяне на техническата поддръжка и описание на 

процесите, приложими при изпълнението на техническата поддръжка отговаря на 

минимално заложените в документацията. В методиката е предложен примерен план за 

извършване на системно администриране, архивиране и поддържане на софтуерните 

приложения, които са предмет на договора. 

Участникът е предложил и обосновал допълнителен механизъм, за планиране, 

изпълнение и отчитане на дейностите, който създава обективни предпоставки за 

Възложителя допълнително да намали разходите по администриране и контрол на 

изпълнението на дейностите по оказване на техническа помощ, системно администриране, 

приемане на заявки и действия за изпълнението им. В предложената методика е разписан 

подход за миграция без прекъсване на услугите за АГКК (в Приложение № 6 описани две 

миграции). 

Участникът е направил обоснован анализ на 149 релевантни за проекта рискове и е 

описал съответни начини за управлението им.  

Комисията пристъпи към оценка на подаденото предложение по всички други 

показатели, различни от цената, на база разписаните в документацията за участие Указания 

за определяне на оценката и показатели. 

Комисията замести в зададената формула за оценка на офертата петте показателя (от 

П1 до П2) с присъдените точки по всеки един от тях и единодушно реши:  

 

Оценява подаденото предложение с 52 точки. 

 

Участник 

Брой точки 

за П1 за П2 за П3 за П4 за П5 ТО 

„КОНТРАКС“ АД 7 15 15 10 5 52 
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Предвид гореизложеното, комисията 

 

РЕШИ: 

 

Комисията допуска до отваряне на ценовaтa офертa участника: 

„КОНТРАКС” АД - оферта с рег. № 99-470/26.05.2016 г. 

 

Комисията единодушно реши: насрочва отваряне на ценовата оферта на 

28.06.2016 г., от 09.30 часа, в заседателна зала на АГКК ет. 2, находяща се в сградата на 

АГКК – ЦУ.  

Участникът да бъде уведомен за датата, часа и мястото на отваряне на плика с 

предлагана цена по електронен път на посочените в документацията за участие e-mail 

адрес. Информация за отварянето на ценовата оферта да се публикува и на интернет 

страницата на Възложителя www.cadastre.bg. 

Съгласно чл. 58а, ал. 2 от ЗОП, обменът на информация между АГКК и участника се 

извършва - по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по 

избор на Възложителя.  

 

Настоящият протокол се подписа на 20.06.2016 г. в един екземпляр.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………/п/………….. 

/Стефан Петров/ 

 

Членове: 

1. ………/п/…………..     2. ………/п/………….. 

/Ваклин Петков/      /Мария Семерджиева/ 

 

3. ………/п/…………..     4. ………/п/………….. 

/Златка Митева-Дунева -      /Катя Ковачева/ 

http://www.cadastre.bg/

