
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

НАЦИОНАЛЕН  СТАТИСТИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ РД 06-102/23.10.2014 г.  

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 07-326/23.10.2014 година 

Основание Решение № РД 05-22/16.10.2014 г. и Заповед № РД 07-326/23.10.2014 г. на зам.-

председателя на НСИ, д-р Богдан Богданов, за провеждане на процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Актуализация на подсистеми в Информационна система „Краткосрочна 

бизнес статистика”. 

Дата: 23.10.2014 г. 

Час: 14.00  

Място: Зала 400, ЦУ на НСИ 

Състав: Председател: 

1. Галина Джолова – главен експерт в отдел КБС; 

и членове: 

2. Лиляна Ралинска – главен експерт в отдел КБС; 

3. Димитринка Цонкова – главен експерт в отдел ИСПС; 

4. Цветелина Асенова – старши счетоводител в отдел ФСД; 

5. Кирил Илков – главен юрисконсулт в отдел ПД. 

 

Представени 

материали: 

       Представена беше оферта от „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД. 

Разисквания:        При отварянето на офертата на заседанието присъстваше представител на 

„ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД, с ЕИК: 131021545 – г-н Стефан Георгиев, 

управител на „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД. 

  

 

Комисията премина към проверка на съответствието на офертата с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания по обществена 

поръчка с предмет: „Актуализация на подсистеми в Информационна система 

„Краткосрочна бизнес статистика”,  при което установи следното: 

 

№ Наименование на фирмата 

1. „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД – Представените документи за подбор са 

редовни, съответстват на законовите и заложените в поканата за участие 

изисквания, въз основа на което „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД се 

допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

1. Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни, считано от 

22.10.2014 година.  

2. Място на изпълнение: 



2.1. Разработката на допълнителните подсистеми ще бъде извършена в 

офисите на „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД – гр. София; 

2.2. Анализът, внедряването на подсистемите, тестването и обучението 

на потребители и администратори ще бъде извършено в сградата на 

Национален статистически институт, гр. София, ул. Панайот Волов, 

№2 

3. Срок на изпълнение на услугата: до 15 декември 2014 г. 

4. Срок на гаранционна поддръжка – една година, считано от датата на 

протокола за окончателно приемане на системата. 

 

Представеното Техническо предложение съответства на изискванията на 

възложителя, поради което Комисията премина към разглеждане на „Ценово 

предложение”, при което установи, следното: 

Условия на плащане: 

- Авансово плащане в размер на 20% от стойността в 5-дневен срок от 

сключване на договор 

- Окончателно плащане на остатъка в срок от 5 дни от подписване на 

протокол за окончателно приемане на системата и издаване на 

фактура; 

- посочените цени са в лева и върху тях се начислява ДДС. Плащането 

се извършва по банкова сметка на „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД. 

- общата цена за извършване на услугата е в размер на 28 900,00 лв. 

(двадесети осем хиляди и деветстотин лева) без включен ДДС или 34 

680.00 лева (тридесет и четири хиляди шестотин и осемдесет лева) с 

включен ДДС.  

След запознаване с Ценовото и Техническото предложения на изпълнителя, 

съставът на комисията проведе договаряне с представителя на изпълнителя по 

отношение на предложената от него цена, както и изискваната техническа и 

експлоатационна  документация. Изпълнителят ще актуализира съществуващата 

техническа документация и ще разработи експлоатационна документация за новите 

модули. 

Представителят на участника заяви, че предложените от тях цени в Ценовото 

предложение са окончателни и не подлежат на намаление.  

След проведените преговори, комисията заяви, че приема подаденото ценово 

предложение на участника. 

Комисията реши, че ще даде отговор на „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД в 

законоустановените срокове за решението на възложителя. 

 

Протоколът е съставен в два екземпляра. 

 

ЗА НСИ ЗА „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС” ООД 

 

Председател:         

 

Галина Джолова........................    .................................... 

        Стефан Георгиев 

и членове: 

 

Лиляна Ралинска.........................      

 

Димитринка Цонкова..........................    

 

Цветелина Асенова .....................     

 

Кирил Илков ....................... 

Чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Чл. 2 от ЗЗЛД 


