УТВЪРДИЛ:

/п/

ВЕРЖИНИЯ ЦАНКОВА
Главен секретар
Упълномощена със заповед
04-05-08/08.04.2014 г. на
Изпълнителния директор

П Р О Т О К О Л № 2
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 04-05-01 от 20.02.2015 г.,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект „НАЦИД
онлайн – цялостно електронно административно обслужване“ по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-5/07.04.2014 г. по
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд

Днес, 21.02.2015 г., в сградата на Национален център за информация и
документация, ет. 2, зала 208 в 12:00 часа продължи работа комисията за провеждане
на процедура по реда на глава осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на технологично оборудване и лицензи”,по проект „НАЦИД
онлайн – цялостно електронно административно обслужване“
по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-5/07.04.2014 г. по Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, публикувана публична покана № 12-00-01/10.02.2015 г..
Комисията, назначена със Заповед № 04-05-01 от 20.02.2015 г. на

Главния

секретар на НАЦИД, упълномощен със заповед № 04-05-08/08.04.2014 г. на
изпълнителния директор на НАЦИД в състав:
Председател:
Искра Иванова Братованова – външен експерт, вписана в списъка по чл.19, ал. 2, т. 8 от
Закона за обществените поръчки и правоспособен юрист.
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Членове:
1. Бойка Александрова Марчева - директор на дирекция „Административна, финансовостопански дейности и управление на собствеността”
2. Диана Тодорова Тодорова – главен експерт в отдел „Автоматизация на
информационното обслужване”, дирекция „НБИО”
3. Вержиния Сотирова Попова – главен експерт в отдел „Автоматизация на
информационното обслужване”, дирекция „НБИО”
4. Велизар Кирилов Славков – старши експерт в отдел „Автоматизация на
информационното обслужване”, дирекция „НБИО”
започна своята работа в пълен състав.
С резолюция от 20.02.2015 г. Възложителят е разпоредил дейността на
комисията да продължи, въпреки, че е подадена само една оферта, за проверка на
съответствието на офертата на участника с техническата спесификация.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническото предложение
на участника.
Комисията установи, че участникът е представил техническо предложение
съгласно утвърдения от Възложителя образец 15, към което е приложена техническа
оферта, съдържащи цялостната концепция на участника за изпълнение на поръчката.
Липсват формални основания за отстраняване на участника на етап разглеждане на
техническото предложение.
При разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че
участникът е посочил: техническа спецификация на технологичното оборудване и
лицензи; срок на доставка и гаранционна поддръжка; план за гаранционна поддръжка –
процедура, начин на обработване на сервизните заявки; описание и заявка за
регистриране на инцидент; организация и управление на изпълнението; план за
управление на риска – подходи за идентифициране и оценка на риска, реакция за
предотвратяване, контрол на риска, списък с идентифицираните рискове.
Комисията на заседания, провели се на 21.02.2015 г. /12:00-18:00/ и 04.03.2015 г.
/17:30 – 21:00 ч./ пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника.
Комисията извърши оценяване по показатели Тс (срок на доставка), Тг (план за
гаранционна поддръжка) и Тр (план за управление на риска) от утвърдената Методика.
Максималната стойност на показателите е съответно:
•
Тс (срок на доставка) – 100 точки
•
Тг (план за гаранционна поддръжка) – 100 точки
•
Тр (план за управление на риска) – 100 точки
Комисията извърши оценяване и по показател Тц (предложена цена) от
утвърдената Методика.
Максималният брой точки по показател Тц (предложена цена) е 100 точки.
Всеки член на комисията състави и подписа отделна таблица „Лист за
индивидуална оценка”, неразделна част от настоящия протокол, в която се съдържат
оценките и мотивите по всеки от показателите.
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След като приложи утвърдената и влязла в сила методика за оценка, комисията
постави следната оценка на участника „АЙ ПИ СЕК” ЕООД:
Показател

Точки

Тс (срок на доставка)

100

Тг (план за гаранционна поддръжка)

100

Тр (план за управление на риска)

100
100

Тц (предложена цена)
Комплексна оценка на участника:
Комплексната оценка се изчислява по формулата:
КО = 0,30 x Tс + 0,25 x Тг + 0,15 x Тр + 0,30 x Тц
Максималната стойност на комплексната оценка е 100.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
След като приложи утвърдената и влязла в сила методика за оценка, комисията
постави следната Комплексна оценка на участника „АЙ ПИ СЕК” ЕООД:
Показател

Точки

Комплексна оценка

100

Комисията предлага на Възложителя следното крайно класиране:
1 място: „АЙ ПИ СЕК” ЕООД: със 100 т.
Комисията приключи своята работа в 21.30 часа на 04.03.2015 г.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
04.03.2015 г.
Председател на комисията:
.................. / п / ..................
(Искра Братованова)
Членове на комисията:
1. .................. / п / ..................
(Бойка Марчева)
2. .................. / п / ..................
(Диана Тодорова)
3. .................. / п / ..................
(Вержиния Попова)
4. .................. / п / ..................
(Велизар Славков)
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