Изх. № 12832/15.10.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
(зам. изпълнителен директор Валери Стоянов –
съгласно заповед за заместване № 995/07.10.2015 г.)

ДОКЛАД
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 1005/09.10.2015 г. на
изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” за
провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Поддръжка на специализирани софтуерени
продукти „АСТРА - СКЛАД” (заедно с модулите към него „Астра Фактуриране” и „Астра - каса”) и „АСТРА - ХОНОРАРИ” използвани от
дирекция „Финанси”, при ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, открита
с Решение № 11810/25.09.2015 г. на Възложителя.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
В изпълнение на Ваша Заповед № 1005/09.10.2015 г., назначената комисия
в състав:
Председател: Надя Петрова - главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”;
и членове: 1. Добри Вълев - главен експерт в отдел „Обществени
поръчки и контрол”;
2. Веселин Крекмански - главен експерт в отдел
„Счетоводство”,
в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Решение
№ 11810/25.09.2015 г. и покана с № 11811/25.09.2015 г. до „ГЛОБАЛ
СОФТУЕР” ЕООД, се събра да проведе договаряне с поканения участник в
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддръжка на
специализирани софтуерени продукти „АСТРА - СКЛАД” (заедно с модулите
към него „Астра - Фактуриране” и „Астра - каса”) и „АСТРА - ХОНОРАРИ”

използвани от дирекция „Финанси”, при ИА „Военни клубове и военно-почивно
дело"”.
За участие в процедурата е подадена оферта с вх. № 9013/08.10.2015 г. от
„ГЛОБАЛ СОФТУЕР” ЕООД.
На договарянето присъства г-н Росен Русков – управител.
Резултатите от договарянето с „ГЛОБАЛ СОФТУЕР” ЕООД, отразени в
протокола от работата на комисията, са както следва:
1.ОТНОСНО СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Участникът е съгласен срокът за изпълнение на обществената поръчка да
бъде 24 месеца от датата сключване на договора.
2.
ОТНОСНО
ТЕХНИЧЕСКОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Поддръжката на специализираните софтуерени продукти „АСТРА СКЛАД” (заедно с модулите към него „Астра - Фактуриране” и „Астра - каса”) и
„АСТРА - ХОНОРАРИ” използвани от дирекция „Финанси”, при ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело” ще се извършват в съответствие с условията и
техническите изисквания за изпълнение на поръчката, поканата за обществената
поръчка и техническото предложение за изпълнение на поръчката – Образец №
3 към офертата на участника.
3. ОТНОСНО ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА:
Първоначалното ценово предложение на участника, съгласно Приложение
№ 2 “Предлагана цена” към офертата е както следва:
3.1. За софтуер за фактуриране „Астра фактуриране”
- Цена за едно работно място за един месец - 60,00 (шестдесет) лв. без
ДДС.
- Обща цена за поддръжка за софтуер за фактуриране „Астра
фактуриране” – 27 360,00 (двадесет и седем хиляди триста и шестдесет) лв. без
ДДС.
3.2. За софтуер за граждански договори и хонорари „Астра хонорари”
- Цена за едно работно място за един месец - 40,00 (четиридесет) лв. без
ДДС.
- Обща цена за поддръжка за софтуер за фактуриране „Астра хонорари” –
3 840,00 (три хиляди осемстотин и четиридесет) лв. без ДДС.
3.3. За софтуер за отчет на складово стопанство „Астра склад”
- Цена за едно работно място за един месец - 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.
- Обща цена за отчет на складово стопанство „Астра склад” – 1 440,00
(хиляда четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС.
3.4. За софтуер за водене на каса „Астра каса”
- Цена за едно работно място за един месец - 7,50 (седем лева и петдесет
стотинки) лв. без ДДС.

- Обща цена за водене на каса „Астра каса”– 720,00 (седемстотин и
двадесет) лв. без ДДС.
Обща цена за поддръжка на програмните продукти - 33 360,00 (тридесет и
три хиляди триста и шестдесет) лв. без ДДС.
Цена на опцията – 3 336,00 (три хиляди триста тридесет и шест) лв. без
ДДС.
Обща цена за изпълнение на поръчката - 36 696,00 (тридесет и шест
хиляди шестстотин деветдесет и шест) лв. без ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра фактуриране” - 60,00 (шестдесет) лв. без ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра хонорари” - 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра склад” - 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра каса” - 7,50 (седем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС.
В хода на преговорите бяха постигнати договорености за намаляване
на предлаганите от участника цени, както следва:
3.1. За софтуер за фактуриране „Астра фактуриране”
- Цена за едно работно място за един месец - 58,50 (петдесет и осем лева и
петдесет стотинки) лв. без ДДС.
- Обща цена за поддръжка за софтуер за фактуриране „Астра
фактуриране” – 26 676,00 (двадесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и
шест) лв. без ДДС.
3.2. За софтуер за граждански договори и хонорари „Астра хонорари”
- Цена за едно работно място за един месец - 40,00 (четиридесет) лв. без
ДДС.
- Обща цена за поддръжка за софтуер за фактуриране „Астра хонорари” –
3 840,00 (три хиляди осемстотин и четиридесет) лв. без ДДС.
3.3. За софтуер за отчет на складово стопанство „Астра склад”
- Цена за едно работно място за един месец - 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.
- Обща цена за отчет на складово стопанство „Астра склад” – 1 440,00
(хиляда четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС.
3.4. За софтуер за водене на каса „Астра каса”
- Цена за едно работно място за един месец - 7,50 (седем лева и петдесет
стотинки) лв. без ДДС.
- Обща цена за водене на каса „Астра каса”– 720,00 (седемстотин и
двадесет) лв. без ДДС.

Обща цена за поддръжка на програмните продукти - 32 676,00 (тридесет и
две хиляди шестстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС.
Цена на опцията – 3 267,60 (три хиляди двеста шестдесет и седем лева и
шестдесет стотинки ) лв. без ДДС.
Обща цена за изпълнение на поръчката - 35 943,60 (тридесет и пет
хиляди деветстотин четиридесет и три лева и шестдесет стотинки) лв. без
ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра фактуриране” - 58,50 (петдесет и осем лева и петдесет стотинки) лв. без
ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра хонорари” - 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра склад” - 20,00 (двадесет) лв. без ДДС.
- Цена за поддръжка на едно допълнително работно място и база данни за
„Астра каса” - 7,50 (седем лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС.
4. ОТНОСНО ПРОЕКТА НА ДОГОВОР:
Участникът приема текста на приложения към поканата за участие в
договарянето проект на договор, като декларира, че няма предложения относно
промени в клаузите му.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП,
комисията предлага на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка с
предмет: “Поддръжка на специализирани софтуерени продукти „АСТРА СКЛАД” (заедно с модулите към него „Астра - Фактуриране” и „Астра - каса”) и
„АСТРА - ХОНОРАРИ” използвани от дирекция „Финанси”, при ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело” да бъде сключен договор с „ГЛОБАЛ
СОФТУЕР” ЕООД.
Настоящият доклад, съставен на 14.10.2015 г. и цялата документация по
процедурата се предава на Възложителя.
Председател: Надя Петрова
Членове:

/п/

1. Добри Вълев

/п/

2. Веселин Крекмански

/п/

