
П Р О Т О К О Л 

3^4 г., 

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И 
ЗА ОЖИВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ 

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА 
г БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

16\10.20\4 г., от 10.30 часа, на основание Заповед № К - 82 от 16.10.2014 г. на 
ре$седат&ля на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
одна армия, за провеждане на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

пйфъчка с предмет: „Следгаранционна актуализация и техническа поддръжка на 
наличните безсрочни сървърни софтуерни лицензни за програмите на Oracle Database 
Standard Edition - Processor Perpetual за база данни и Oracle Internet Application Server 
Standard Edition - Processor Perpetual за приложения, включени в баланса на 
КРДОПБГДСРСБНА", се проведе заседание на комисията в състав: 

1. Председател: i , началник отдел "ФСУЧР" 
Членове: 

2. ~\ , главен експерт в сектор „ДЗРЗА", притежаващ необходимата 
професионална компетентност; 

3. , старши юрисконсулт в отдел „ПА", правоспособен 
юрист. 

I. Комисията започна своята работа, след получаване на заверено копие на извадка 
от регистрационния дневник от деловодството за подадена оферта от участник поканен в 
договарянето без обявление. В деловодството на КРДОПБГДСРСБНА, находящо се на ул. 
„Врабча" № 1, гр. София е постъпила 1 (една) оферта от „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ 
ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ, с вх. № 4568/10.10.2014г., 13:15 часа. 

На заседанието присъства представител на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП 
ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ - участник поканен в договарянето и подал 
оферта за участие: г-жа надлежно упълномощена с 
представено пълномощно. 

Г-жа . ,, 1 - председател на комисията прочете пред всички 
присъстващи № К - 82 от 16.10.2014 г. на Председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

Всички членове на Комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП, които 
са неразделна част от настоящия протокол. 

1. Комисията като се убеди, че офертата е подадена в указания срок в непрозрачен 
запечатан плик, надписан съгласно изискванията на възложителя, положи подписи и 
пристъпи към отварянето му. 

Комисията установи наличието на три отделни непрозрачни запечатани плика с 
номерации №1,№2,№3. Съставът на комисията положиха подписи на трите плика. 

Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката". Съставът 
на комисията положиха подписи на всички документи съдържащи се в него. 

Комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор" и направи преглед на наличните 
документи приложени в него от участника, съгласно изискванията на възложителя за 
участие в процедурата. Комисията установи пълно съответствие на приложените документи 
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и изискванията на възложителя. 

Комисията пристъпи към проверка за съответствие с изискванията за подбор на 
възложителя на наличните документи в плик № 1 „Документи за подбор" на участника 
„ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ -
приложените документи съответстват на изискванията за подбор на възложителя. 



Комисията, след извършения преглед на документите за подбор на участника в 
процедурата реши: Допуска офертата на единствения участник до по-нататъшно 
разглеждане. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените в Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" документи от допуснатия единствен участник 
„ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ. 

Участникът е приложил изискуемото от възложителя техническо предложение. 
Членовете на комисията извършиха подробно разглеждане на предложението за 

изпълнение на поръчката на участника. Не се установиха несъответствия с изискванията на 
възложителя посочени в техническата спецификация. Същите отговарят на предварително 
заложените изисквания на възложителя. 

3. Въз основа на констатираното, комисията обяви, че допуска офертата 
„ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ до по
нататъшно участие. 

4. Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена" на 
единствения участник. 

Предлаганата от участника цена за: 
1. актуализация и техническа поддръжка на Oracle Database Standard Edition -

Processor Perpetual за база данни 3 507.43 (три хиляди петстотин и седем лева и 
четиридесет и три стотинки ) лева без ДДС; 

2. актуализация и техническа поддръжка на Oracle Internet Application Server 
Standard Edition - Processor Perpetual за приложения 5 338.55 (пет хиляди триста тридесет и 
осем лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС. 

Предлаганата от участника обща стойност за изпълнение на предмета на поръчката 
е в размер на 8 845.98 (осем хиляди осемстотин четиридесет и пет лева и деветдесет и осем 
стотинки) лева без ДДС. 

Комисията установи, че предлаганата от участника обща стойност е съобразена с 
максимално допустимата стойност на поръчката и положи подписи на ценовото 
предложение на участника. 

Комисията приключи заседанието на 16.10.04.2014г. в 11:30 часа. 
Заседанието продължи в 10.00 часа на 17.10.2014г. в присъствието на Председателя, 

членовете на комисията и на г-жа i - представителят на „ОРАКЪЛ 
ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ. 

II . Комисията на база констатираните съответствия на офертата на поканения 
участник с изискванията на възложителя пристъпи към провеждане на договаряне с 
„ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ. 

Председателят на комисията покани представителя на фирмата да изложи своите 
предложения и/или въпроси. 
Представителят на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" 
КЧТ г-жа г л предложи, в чл.1 на проекта на договора, като предмет да не 
е изписано наименованието на обществената поръчка, а да се изпише следният текст: 
„Предмет на настоящия Договор е предоставяне на техническа поддръжка (Актуализация 
на лицензирания софтуер и поддръжка - АЛСП) за програмните продукти на Oracle, така 
както са описани в приложения към Договора документ за подновяване на техническа 
поддръжка № (включително и към договорите които препраща), съставляващ 
Приложение № 1, представляващ неразделна част от Договора" и в чл. 2, ал.1 да отпадне 
изразът „следгаранционна актуализация и..". В случай, че така описан предметът на 
договора се приеме, ал. (2) на чл.2, от проекта на договора да придобие следното 
съдържание: „Цените на отделните единици поддържан софтуер са посочени в документа за 
подновяване на техническа поддръжка на Oracle № и няма да бъдат 
променяни по време на действие на Договора. Върху договорената цена се начислява ДДС в 
съответствие с действащите законови разпоредби.", с оглед съдържанието на Приложение 
№ 1, в което се съдържа тази информация и го представя на комисията. 



Г-н i - член на комисията, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, поясни, че с тачи формулировка на предмета на договора не се правя1 
промени на изискването на възложителя за извършване на техническата поддръжка на 
наличните безсрочни сървърни софтуерни лицензи за програмите на Oracle Database 
Standard Edition - Processor Perpetual за база данни и Oracle Internet Application Server 
Standard Edition Processor Perpetual за приложения, включени в баланса на 
КРДОПБГДСРСБНА, а се прецизира текста. 

Комисията, след като се запозна със съдържанието на Приложение № 1 и като взе 
предвид мнението на г-н . приема направените предложения на г-жа 

представител на „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД -
КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ. 

1. Представителят на ..ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД - КЛОН 
БЪЛГАРИЯ" КЧТ г-жа предложи да се създаде ново изречение в ал. 2 
на чл. 5 от проекта на договора, касаещо банковата гаранция със следното съдържание 
„Банковата гаранция не е револвираща." 

Направеното предложение не променя условията на предоставяне и освобождаване на 
банковата гаранция за изпълнение на договора, с оглед на което комисията го приема. 

Гореописаните промени следва да бъдат отразени в договора. 
Други въпроси не се поставиха. 
Комисията приключи заседанието на 17.10.2014г. в 16:00 часа. 
Комисията, на 20.10.2014г. състави и подписа настоящия протокол на основание м i. 

92а. ал. 2 от ЗОП. 

С подписа си под настоящия протокол представителят на участника декларира, че 
описаните договорености са така както са постигнати в резултат о г проведени re npei овори 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Пълномощно - 1 брой; 
2. Декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП - 3 броя: 
3. П^ил^жение № 1 към проекта на договора- предетавено от г-жа i. 

1 i. председател на комисията: 
2. ...s^tX.i^*.^,..., , член на комисията: 
3 fttri 'i'iH^y член на комисията; 
4... *v '.. , , представител па „ОРАКЪЛ ИЙСТ 

СЕНТРЪДЛОРЪП ЛИМИТИД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ. 

'Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


