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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите по обществена поръчка с 

предмет: „Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на 

услуги по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище“, 

назначена със Заповед №РД-16-275/17.06.2020 г. на изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № РД-16-275/17.06.2020 г. на 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД за разглеждането и оценката на 

офертите и класирането на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 20, 

ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез способа „събиране на оферти с обява“ с 

предмет: „Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги 

по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище“, открита 

въз основа на Обява за обществена поръчка изх.№ 51-00-29/02.06.2020 г. на Изпълнителния директор 

на „Информационно обслужване“ АД. 

Комисията, назначена в горепосочената заповед, е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислава Стойнева – старши юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Ани Александрова – ръководител административен отдел, отдел „Обществени поръчки“; 
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2. Милена Угринова – бизнес анализатор, информационни технологии, отдел „Бизнес анализ и 

контрол на качеството“. 

Срокът за работа на комисията е определен на 10 (десет) работни дни, считано от датата на 

публичното заседание на комисията за отваряне на офертите. 

На 17.06.2020 г. от 16.30 ч. в сградата на „Информационно обслужване“ АД, находяща се на адрес 

град София, ул. „Панайот Волов“ № 2, зала № 501 се проведе открито публично заседание на 

комисията, назначена с горепосочената заповед, в горецитирания състав. 

По време на провеждане на публичното заседание не присъстваха представители на участника. 

Въз основа на предоставения от сектор „Деловодство“ Приемо-предавателен протокол № 92-02-

1024/17.06.2020 г. се установи, че в срока за получаване на оферти е подадена 1 брой неразпечатана 

опаковка с офертни документи от „ИННОВА КОНСУЛТ“ ЕООД, оферта с вх. № 51-00-29-

1/12.06.2020 г. (наричана по натататък „Офертата“). 

След оповестяване на номера и съдържанието на заповедта за назначаване на комисия и 

запознаване с Приемо-предавателния протокол, съдържащ списък на постъпилите оферти, 

председателят и всеки от членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, 

във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП дейността на комисията продължи с процедурата по отваряне 

на офертата на единствения участник в обществената поръчка. 

Участникът е представил офертата си в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост 

и със следното съдържание: 

1. Опис на документите; 

2. Образец на декларация; 

3. Техническо предложение, заедно с оторизационно писмо от МайкроСтратеджи 

Инкорпорейтед; 

4. Ценово предложение. 

Комисията установи, че всички документи, посочени в описа, са налице в плика, представен от 

участника.  

Комисията обяви ценовото предложение на участника, съгласно което предлага да изпълни 

услугите, предмет на горецитираната обществена поръчка при обща цена в размер на 62 958.54 лв. 

(словом: шестдесет и две хиляди деветстотин петдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки) 

без ДДС. 

Същата е формирана на база на следните цени: 

1. Цени за поддръжка на притежавани от Министерство на финансите лицензи на Microstrategy 
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№ Лиценз Количество 
Единична цена в лв. 

без ДДС 

Обща цена в лв. без 

ДДС 

I. II. III. IV. V. 

1. Софтуерен продукт Microstrategy 1 4562,89 лв. без ДДС 4562,89 лв. без ДДС 

2. Ограничен лиценз за Microstrategy 2 619,48 лв. без ДДС 1238,96 лв. без ДДС 

3. 
Разширен лиценз, включващ Web 

Professional и Report Services 
1 1187,45 лв. без ДДС 1187,45 лв. без ДДС 

4. 

Ограничен лиценз за право на 

ползване на софтуерния продукт 

"WhereScape Red - Runtime 

Environment" 

1 3095,00 лв. без ДДС 3095,00 лв. без ДДС 

5. 

Ограничен лиценз за Microstrategy 

- Microstrategy Analyst Email 

Report OLAP Client 9.0.0 - Named 

User 

2 1128,40 лв. без ДДС 2256,80 лв. без ДДС 

6. 

Разширен лиценз заедно със 

съответните допълнителни 

модули към него - Microstrategy - 

Microstrategy Professional Email 

Report OLAP Client 9.0.0 - Named 

User  

 

1 1301,04 лв. без ДДС 1301,04 лв. без ДДС 

7. 

Ограничен лиценз за безсрочно 

ползване на софтуерния продукт 

Microstrategy Analyst Email Report 

OLAP Client 9.0.0 - Named User  

3 1128,40 лв. без ДДС 3385,20 лв. без ДДС 

8. 

Ограничен лиценз за безсрочно 

ползване на софтуерния продукт 

Microstrategy OLAP Analyst Email 

Report Analyst  

1 1128,40 лв. без ДДС 1128,40 лв. без ДДС 

9. 

Microstrategy Intelligence Server 

Universal Option 9.2.1 - Named 

User  

 

11 138,65 лв. без ДДС 1525,15 лв. без ДДС 
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№ Лиценз Количество 
Единична цена в лв. 

без ДДС 

Обща цена в лв. без 

ДДС 

I. II. III. IV. V. 

10. 
MicroStrategy Web Universal 

Option 9.2.1 - Named User  
11 116,15 лв. без ДДС 1277,65 лв. без ДДС 
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Обща цена в лв. без ДДС  

за поддръжка на притежавани от Министерство на финансите лицензи на 

Microstrategy (сбор от сумите в колона V) 

20 958,54 лв. без ДДС 

 

 

2. Цената за поддръжка на информационната система за управление на държавното 

съкровище и нейните модули -Модул „Месечни касови отчети“, Модул „Тримесечни касови отчети“, 

Модул „Касово управление“ и Модул „Държавна финансова статистика“ е в размер на 42 000 лв. без 

ДДС. 

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на участника. С 

извършване на действията в горепосочената последователност приключи публичната част от 

работата на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа декларацията, 

предоставена в офертата, удостоверяваща съответствие на декларираните в нея обстоятелства с 

изискванията за лично състояние.  

При прегледа се установи, че участникът е представил декларацията съгласно изискванията на 

документацията за обществената поръчка. Същата е по образец и е подписана от лице с надлежна 

представителна власт – управителят на дружеството. При изпълнението на обществената поръчка 

участникът няма да използва подизпълнители. 

Комисията единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на 

предварително поставените условия за лично състояние, обективирани в документацията за 

обществената поръчка.  

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му 

предложение. 

Комисията разгледа техническото предложение на участника, подписано от управителя на 

дружеството. При прегледа на техническото предложение комисията констатира, че участникът е 

декларирал, че ще извършва следните услуги, наричани по-нататък за краткост „Услугите“: 

1. Поддръжка на притежавани от Министерство на финансите лицензи на Microstrategy (наричани 

по-нататък за краткост „Лицензите“), подробно описани в Техническа спецификация по обществена 

поръчка с предмет: „Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт Microstrategy, предоставяне на услуги 
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по поддръжка на информационната система „Управление на държавното съкровище“ (наричана по-

нататък за краткост „Техническа спецификация“) – Приложение № 1. 

2. Поддръжка на информационната система за управление на държавното съкровище и нейните 

модули -Модул „Месечни касови отчети“, Модул „Тримесечни касови отчети“, Модул „Касово 

управление“ и Модул „Държавна финансова статистика“ (наричана по-нататък за краткост „Системата“), 

подробно описана в Техническата спецификация – Приложение № 1. 

Участникът декларира че ще извършва Услугите в съответствие с Техническата спецификация на 

възложителя – Приложение № 1. 

Към офертата е предоставено оторизационно писмо от МайкроСтратеджи Инкорпорейтед, с което 

се потвърждава, че участникът е надлежно оторизиран от производителя Microstrategy за поддръжка 

на продукти на компанията на територията на Република България. 

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на условията, 

обективирани в документацията за обществената поръчка.  

Въз основа на горното комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на 

участника. 

При разглеждане на ценовото предложение на участника комисията установи, че същото е 

изготвено по образец и подписано от лице с надлежна представителна власт. Предложената в него 

обща цена не надвишава прогнозната стойност по обществената поръчка. Налице е съответствие 

между сумите, изписани с цифри и думи. 

С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата. 

Предвид обстоятелството, че на този етап в обществената поръчка е представил оферта само 

един участник, класирането му по критерия за възлагане „най-ниска цена“ е неотносимо. 

Водена от горното, Комисията предлага следното: 

Участникът „ИННОВА КОНСУЛТ“ ЕООД да бъде избран за изпълнител като единствен участник, 

подал оферта, отговаряща на условията на документацията за обществената поръчка, и да бъде 

сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на лицензи на софтуерен продукт 

Microstrategy, предоставяне на услуги по поддръжка на информационната система 

„Управление на държавното съкровище“. 

Настоящият протокол е изготвен като електронен документ и е подписан с електронен подпис, 

създаден с квалифицирано удостоверение за електронен подпис от председателя и членовете на 

комисията. Същият се представи за утвърждаване от възложителя на 18.06.2019 г. 

 

Приложения:  
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1. Документация за обществената поръчка; 

2. Оферта – 1 бр. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

Станислава Стойнева – старши юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“; 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

 

Ани Александрова – ръководител административен отдел, отдел „Обществени поръчки“; 

 

 

 

Милена Угринова – бизнес анализатор, информационни технологии, отдел „Бизнес анализ и 

контрол на качеството“. 
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