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П Р О Т О К О Л  № 2 

 

от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно 

разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

„Придобиване и внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси – 

компонент от единна информационна система на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

Днес, 18.02.2019 г., в 11.00 ч., в стая № 20, находяща се в административната сграда на 

Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. “Цар 

Освободител” № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД 40-5 от 

10.01.2019 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, за провеждане на открита процедура 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Придобиване и внедряване на 

програмен продукт за управление на човешките ресурси – компонент от единна 

информационна система на СУ „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД 40 - 

210/ 30.11.2018 г. . на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, публикувано в Регистъра на 

обществените поръчки под № 881277 на 03.12.2018 г., обявление на поръчката, публикувано в 

Регистъра на обществените поръчки под № 881278 на 03.12.2018 г. и в Официален вестник на 

Европейския съюз под 2018/S 234-534240 на 05.12.2018 г. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

 

Председател: 

доц. д-р Елиза Стефанова – Зам. Ректор по информационни дейности, академичен 

състав и администрация, 

Членове: 

Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки” 

Изабела Маринова – адвокат 

Георги Божанин- в.и.д. Главен мениджър на СУ “Св. Климент Охридски“; 

Калоян Богев – външен експерт, вписан под уникален № ВЕ-813 в списъка по чл. 229, ал. 

1, т. 17 от ЗОП, 

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед № РД 40-5 от 10.01.2019 г. 

на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“,  на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, 

ал. 12  от ППЗОП. 

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с протокол № 

1 от 04.02.2019 г. непълноти и несъответствия на информацията в офертата на участника 

България, София 1504, бул. Цар Освободител 15 

тел.: +359 2 9308 200;  факс;  fax: +359 2 8464210                          

www.uni-sofia.bg  info@admin.uni-sofia.bg 

Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.  

phone: +359 2 9308 200;  fax: +359 2 8464210                          

www.uni-sofia.bg  info@admin.uni-sofia.bg 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=881267&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=881267&newver=2
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Консорциум „Юнисофт България“. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е 

изпратен на всички участници на 06.02.2019 г. 

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията. 

На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на информация 

по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор за участника 

Консорциум „Юнисофт България“ и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и чл. 

9 от ППЗОП е съставила Протокол № 1 от 04.02.2019 г. (Протокол № 1), в който са подробно 

описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителните документи и 

протоколът е публикуван на Профила на купувача на Възложителя и изпратен на участниците 

в процедурата. В определения от комисията срок, участникът Консорциум „Юнисофт 

България“ е представил допълнителни документи.  

Членовете на комисията констатираха, че в рамките на указания на участниците срок 

от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, за представяне на документи - 

попълнен коректно ЕЕДОП, разписан в Протокол №1, такива са представени от: 

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата на подаване 

1. 
Консорциум „Юнисофт България“ 72-00-312/12.02.2019 г.  

14:13 ч. 

След установяването, че горепосоченият участник е депозирал допълнително 

изискания от него нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне, Комисията, на 

основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи, а именно: 

 

1. Консорциум „Юнисофт България“- допълнителни документи с вх. № 72-00-

312/12.02.2019 г.  

14:13 ч.В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея 

в Протокол № 1 от 04.02.2019 г., Участникът е представил следните документи:  

- Придружително писмо 

- Списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните три години от страна на участника. 

- Профили на ключови експерти: бизнес анализатор, експерт по осигуряване на 

качеството, експерт по внедряване и поддръжка на системи за управление на човешките 

ресурси и експерт-администратор на база данни, ведно с дипломи за завършено висше 

образование, академична справка и копие на сертификат. 

- еЕЕДОП на Консорциум „Юнисофт България“ – 1бр., „Бизнес услуги и технологии“ 

ООД – 1 бр. и на „Ай Ти Бизнес Консултинг“ ЕООД – 1 бр., представени на оптичен 

носител. 

По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „Консорциум 

„Юнисофт България, Бизнес услуги и технологии“ ООД и на „Ай Ти Бизнес Консултинг“ 

ЕООД както и на допълнителната информация, представена от участника, Комисията 

констатира следното: 

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9  

ППЗОП документи, участникът отстранява констатираните с протокол № 1 непълноти и 

несъответствие на информацията. 

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и 
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условията на документацията за участие на възложителя. Комисията не установи 

несъответствия, липси или непълноти на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите 

за подбор.  

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно реши, на основание 

аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП, да допусне до разглеждане 

и оценка на техническото предложение на участника Консорциум „Юнисофт България“.  

 

След като извърши проверка за съответствието на представените във всяка една от 

офертите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, утвърдени от Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и 

редовността на представените документи за допустимост, съобразно изискванията на 

Документацията за участие в процедурата, Комисията предлага на Възложителя: 

 

Да се допуснат до разглеждане Техническите предложения, по реда на постъпване на 

офертите, на следните участници: 

 „ТехноЛогика“ ЕАД 

 Консорциум „Юнисофт България“ 

 

На следващо закрито заседание Комисията ще пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи Техническите предложения на Участниците, в резултат от която 

проверка следва да установи, дали всички отговарят на условията за пълнота и 

комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

изискванията на Възложителя. 

Настоящият Протокол №2 се подписа от всички членове на Комисията на 18.02.2019 г. 

На основание Регламент ЕС 2016/679 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол 

са заличени. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

доц. д-р Елиза Стефанова - ………………………… 

Членове: 

Петър Станулов - ………………………… 

 

Изабела Маринова - ………………………… 

 

инж. Георги Божанин - ………………………… 

 

Калоян Богев - ………………………… 


