
 
 

Утвърждавам: 

 

 

/П/ 

 

РОСЕН КОЖУХАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 

Днес, 21.04.2016 г., комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-28/ 

15.04.2016 г., в състав1: 

 

Председател: М.Т. – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 

Членове:  1. Б.К. – началник отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване” на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване”; 

 2. Р.М. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 51, ал. 1 от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г. състави настоящия протокол за 

получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти в отговор на 

публична покана изх. № 02-03-41/ 01.04.2016 г. за  представяне на оферти за 

възлагане на обществена поръчка за разработване, внедряване и гаранционна 

поддръжка на електронна система за управление на мултимедийно съдържание и 

документи. 

 

                                                        
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на 
личните данни. 
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I. В отговор на публичната покана е постъпила една оферта с вх. № 02-03-

41(1)/ 14.04.2016 г., 15,03 ч. от „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 201363711. 

 

Предвид наличието само на една подадена оферта, комисията извърши 

преценка на условията за възлагане на поръчката, при която установи, че е 

предвидено обществената поръчка да бъде възложена на лице, което отговаря на 

общите изисквания по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и на поставените 

минимални изисквания за технически възможности и квалификация на оферентите. 

 

С оглед на изложеното и като взе предвид, че критерият за оценка на 

офертите е „най-ниска цена“, на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, чл. 46, ал. 1 и чл. 

49, ал. 1 и ал. 8 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията 

на президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията  

Р Е Ш И : 

1. Офертата на „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД ще бъде отворена и 

разгледана с цел проверка на съответствието й, както и съответствието на оферента 

с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за 

участие. 

2. Оферентът ще бъде предложен за изпълнител на обществената поръчка, 

ако той и представената от него оферта отговарят на изискванията на възложителя, 

посочени в публичната покана и документацията за участие 

 

II. На 15.04.2016 г., 14,15 часа, в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, се проведе публично 

заседание за отваряне на офертите, представени за участие в избора на изпълнител 

на обществената поръчка. 

Комисията започна своята работа на обявения с публичната покана ден с 15 

минути по-късно от обявения час, до който момент за провеждане на заседанието не 

се явиха представители на оферента, на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен 

плик с ненарушена цялост. Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото 

предложение от офертата на „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД, а именно цена за 
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изпълнение на поръчката в размер на 10764,00 лева, върху която сума на основание 

чл. 113, ал. 9 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

 

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертата с цел 

проверка за наличие на всички изискуеми съгласно публичната покана и 

документацията документи, както и дали същите са изготвени и оформени правилно, 

при която установи, че оферентът „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД е представил всички 

необходими документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са 

изготвени и оформени правилно. 

С оглед на установеното и на основание чл. 46, ал. 1 от Правилата за възлагане 

на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със Заповед 

№ ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията  

Р Е Ш И : 

1. Допуска офертата на „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД до по-нататъшно 

разглеждане. 

 

IV. Комисията пристъпи към подробното разглеждане на всички 

документи, представени от оферента, за съответствието му с обявените с публичната 

покана и документацията условия за участие, а именно общите изисквания по чл. 47, 

ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и поставените от възложителя минимални изисквания 

за технически възможности и квалификация. При проверката се установи, че 

съгласно представените документи оферентът „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД 

отговаря на обявените с публичната покана и документацията условия за участие. 

 

Във връзка с установеното и на основание чл. 46, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

2. Допуска офертата на „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД до по-нататъшно 

разглеждане, ако по същество отговаря на предварително обявените с публичната 

покана и документацията условия и изисквания, включително на техническите 

спецификации. 
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V. Комисията извърши проверка на офертата по същество дали отговаря на 

предварително обявените с публичната покана и документацията условия и 

изисквания, включително на техническите спецификации. При проверката се 

установи, че техническото предложение съдържа неясноти относно предложената 

CMF среда за уеб разработка на модулите, лицензирането на предложената 

програмна среда за разработка на настолното приложение, както и относно поетите 

ангажименти от страна на предложения екип, включително на специалиста по 

графичен дизайн, за участие в процеса на изпълнение на поръчката. 

Комисията счита, че констатираните неясноти могат да бъдат отстранени чрез 

представяне на разяснения от страна на оферента по заявени от него данни в 

техническото предложение, поради което и на основание чл. 47, т. 2, б. „а“ от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г. 

Р Е Ш И : 

3. Изисква от оферента „РАЙНИС ПРОЕКТ“ ЕООД в срок 3 работни дни 

от получаване на искането да представи разяснения относно констатираните 

неясноти в техническото му предложение. 

 

VI.  На 21.04.2016 г., в сградата на Администрацията на Президента на 

Република България, бул. “Дондуков” 2, комисията продължи своята работа с 

разглеждане на допълнително представените документи към офертата. 

Комисията констатира, че на 15.04.2016 г. оферентът е уведомен по 

електронен път от председателя на комисията за исканите разяснения по 

техническото му предложение. В поставения срок е постъпило писмо с вх. № 02-03-

41(2)/ 20.04.2016 г., съдържащо разяснения по поставените от комисията въпроси. 

 

Комисията разгледа офертата по същество, включително допълнително 

дадените разяснения, при което установи, че офертата отговаря на предварително 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания, 

включително на техническите спецификации. 
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Във връзка с установеното и с оглед решението по т. 2 от настоящия 

протокол, комисията  

Р Е Ш И : 

4. Предлага за изпълнител на обществената поръчка за разработване, 

внедряване и гаранционна поддръжка на електронна система за управление на 

мултимедийно съдържание и документи да бъде избран оферентът „РАЙНИС 

ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 201363711. 
 
 

 
 

Комисия: 
 

Председател: ____/П/_______ 
/М.Т./ 

 
Членове: 

1. ____/П/_______ 
/Б.К./ 

 
2. ____/П/_______ 

/Р.М./ 
 


