П Р О Т О К О Л № 3
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-19-55 от 01.08.2016 г.,
за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Създаване на
информационен портал „Национална педагогическа мрежа””
Днес, 12.08.2016 г., в сградата на Национален център за информация и
документация, ет. 2, зала 208 в 10:00 часа се проведе заседание на комисията за
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание

с

предмет

„Създаване

на

информационен

портал

„Национална

педагогическа мрежа””, открита с решение 12-00-18/06.07.2016 г. Комисията, назначена
със Заповед № РД-19-55 от 01.08.2016 г. на изпълнителния директор на НАЦИД e в
състав:
Председател:
Вержиния Петрова Цанкова - главен секретар в Национален център за информация и
документация, юрист и икономист
Членове:
1. Валентина Ивановна Славчева - директор на дирекция „Научна библиотека и
информационното обслужване” в Национален център за информация и документация.
2. Милен Чавдаров Ангелов - началник отдел „Автоматизация на информационното
обслужване”, дирекция „НБИО” в Национален център за информация и документация.
3. Величка Иванова Лозанова - началник на отдел „Информационни продукти и
услуги”, дирекция „НБИО” в Национален център за информация и документация.
4. Диана Тодорова Тодорова - главен експерт в отдел „Автоматизация на
информационното

обслужване”,

дирекция

„НБИО”

в

Национален

център

за

информация и документация.
В определения за отваряне на ценовите предложения час – 10:00 ч., в
заседателната зала в сградата на НАЦИД председателят на комисията установи, че
присъстват Симона Желязкова Железчева, представител на участника „Инфосистемс
Интернешънъл” ЕАД, с приложено пълномощно и Савина Бориславова Димитрова1

Симеонова, представител на участника „Джи Ди Би Сол” АД, с приложено
пълномощно. Не се явиха представители на средствата за масова информация. Комисията
потвърди, че пликовете с ценовите оферти на двамата участника са с ненарушена
цялост.
Председателят на комисията оповести резултатите от оценяването на двете
оферти по другите показатели, прочитайки оценките, отразени в предходния протокол
на комисията. След това председателят на комисията отвори запечатаните пликове с
ценовите предложения на двамата участника по реда на тяхното постъпване.
Комисията установи, че предложените цени от двамата участника са, както
следва:
1.

„Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД - 182 400 (сто осемдесет и две хиляди и
четиристотин) лева без ДДС.

2. „Джи Ди Би Сол” АД - 219 500 (двеста и деветнадесет хиляди и петстотин) лева без
ДДС.
С обявяването на цените на двамата участника откритото заседание приключи,
като комисията продължи работа в закрито заседание, по време на което установи, че
ценовите предложения са представени съгласно изискванията на Възложителя и са по
образец.
Комисията пристъпи към определяне на точките за ценовите предложения по
следния начин:
Оценка на ценовите предложения (Оц).
Оценката на цената за всяко от предложенията се получава по формулата:
Оц = 100 x Ц min, където:
Ц
Ц – е цената на оценяваното предложение;
Ц min – минималната цена от всички предложения.
Оценката по показател Оц, съгласно методиката, е:
1. За участника „Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД - (182 400/182 400)*100= 100
точки.
2. За участника „Джи Ди Би Сол” АД - (182 400/219 500)*100= 83.098 точки.
Комисията премина към комплексна оценка на двете оферти.
Съгласно съдържащата се в документацията методика, Комплексната оценка
(Ко) на всяка оферта се получава от крайната оценка на техническата оценка (То) и
2

оценката за ценовото предложение (Оц) по формулата: Ко = 0.70xТо + 0.30xОц
Максималната стойност на комплексната оценка (Ко) е 100 точки, следователно
1. „Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД получава общо – 0,70*71.00+0,30*100=
79.70 точки.
2. „Джи Ди Би Сол” АД получава общо – 0,70*99.00+0,30*83.098= 94.229 точки.
Комисията предлага на Възложителя следното крайно класиране на
участниците:
1 място: „Джи Ди Би Сол “ АД с 94,229 т.
2 място: „Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД със 79,70 т.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
12.08.2016 г.

Председател на комисията:
............... /п/....................
Вержиния Петрова Цанкова
Членове на комисията:
1. ............ /п/......................
Валентина Ивановна Славчева
2. ............. /п/.....................
Милен Чавдаров Ангелов
3. ........... /п/.......................
Величка Иванова Лозанова
4. .......... /п/........................
Диана Тодорова Тодорова
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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