УТВЪРЖДАВАМ: …………………… /п/ ……………………
ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА
Изпълнителен директор
Дата: 13.06.2017 г.
ДОКЛАД
за работата на комисията, назначена със Заповед № РД-19-27 от 09.05.2017 г., за подбор
на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „НАДГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА НАУЧНАТА
ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ И РАЗШИРЯВАНЕ НА
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ”

Днес, 13.06.2017 г., Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет „НАДГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ
В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С

ВКЛЮЧВАНЕ

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ”,

НА

НОВИ

МОДУЛИ

И

РАЗШИРЯВАНЕ

НА

открита с решение 12-00-8/28.03.2017 г.

състави настоящия доклад, който съдържа резултатите от нейната дейност, както
следва:
I. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на
работа на комисията. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията,
както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й.
Комисията е назначена със Заповед № РД-19-27 от 09.05.2017 г. на изпълнителния
директор на НАЦИД и заседава в състав:
Председател:
Любомир Калинов Йосифов – директор на дирекция „Правна” в Министерство на
образованието и науката, квалификация: юрист
Членове:
1. Милен Чавдаров Ангелов – директор на дирекция „Регистри и информационно
обслужване” в Национален център за информация и документация
2. Диана Тодорова Тодорова – главен експерт в дирекция „Регистри и информационно
обслужване” в Национален център за информация и документация
3. Добринка Милкова Корсакова – главен експерт в дирекция „Регистри и
информационно обслужване” в Национален център за информация и документация
4. Велизар Кирилов Славков – главен експерт в дирекция „Регистри и информационно
обслужване” в Национален център за информация и документация
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В хода на работата на Комисията не са настъпвали промени в нейния състав,
срокове и задачи.
II. Кратко описание на работния процес
Работата на Комисията се извърши в периода 09.05. – 12.06.2017 г., като бяха
проведени 14 заседания: на 09.05. – открито заседание за отваряне на офертите на
участниците и на 09.05.2017 г., 10.05.2017 г., 11.05.2017 г. и 12.05.2017 г. – закрити
заседания за разглеждане на документите на участниците дали отговарят на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя; на 20.05.2017 г. – закрито заседание за разглеждане на документите на
участниците, в т.ч. и допълнително представените, дали отговарят на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; на 21.05.2017 г.,
22.05.2017 г., 23.05.2017 г., 29.05.2017 г. и 30.05.2017 г. – закрити заседания за
извършване на оценка на техническите предложения на тримата участници; на
05.06.2017 г. – открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците и
закрито заседание за установяване дали някоя от предложените цени е с повече от 20 на
сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите
участници и за искане на обосновка за определяне на цената; на 12.06.2017 г. – закрито
заседание за определяне на комплексните оценки на двете оферти и предложение за
крайно класиране на участниците. Заседанията се провеждаха в сградата на
Национален център за информация и документация, ет. 2, зала 208.
III. Участници в процедурата
В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„НАДГРАЖДАНЕ
ВКЛЮЧВАНЕ

НА

НА

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ“

РЕГИСТЪРА

НОВИ

ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В

МОДУЛИ

И

РАЗШИРЯВАНЕ

НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

С
НА

взеха участие 3 броя участници, подали оферти, както следва:

Пор. №

Дата

Час

Подател на офертата

1

05.05.2017 г.

15:10

„Сиела Норма” АД

2

05.05.2017 г.

17:11

„Сирма Солюшънс” АД

3

05.05.2017 г.

17:21

„Абати” АД

IV. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от
офертите. Мотиви за допускане на всеки участник.
Комисията започна работа на 09.05.2017 г., в 14:00 часа след получаване от
деловодството на НАЦИД на приемателно – предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП, входящ регистър на подателите на оферти и представените 3 /три/ броя оферти
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на участниците „Сиела Норма” АД, „Сирма Солюшънс” АД и „Абати” АД, всяка от
които в запечатан плик, получена по съответния ред и в определения срок. Всеки от
членовете на Комисията подписа декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На първото заседание на комисията по отваряне на постъпилите оферти,
присъства Яна Валериева Бурнева, представител на участника „Абати” АД, с
приложено пълномощно и Доля Красинова Алексиева, представител на участника
„Сирма Солюшънс” АД, с приложено пълномощно. Не се явиха представители на
средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Не
присъства и представител на „Сиела Норма” АД.
Комисията продължи своята работа с отваряне на запечатаните непрозрачни
опаковки по реда на тяхното постъпване, както следва:
1. „Сиела Норма” АД
Комисията установи, че офертата на Участник № 1 е в запечатана, непрозрачна
опаковка и е надписана, съгласно изискванията на Възложителя.
Комисията оповести съдържанието на документите, както следва: ЕЕДОП,
Техническо предложение по образец, Списък – декларация на експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, Декларация за
спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд, Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, Декларация за съгласие с клаузите на
проекта на договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Опис на
документите, съдържащи се в офертата.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за
наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” и
установи, че такъв е налице.
Трима от членовете на комисията подписаха представените документи и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията предложи на представителя на участник № 2 да подпише
техническото предложение и на представителя на участник № 3 да подпише плика с
надпис „Предлагани ценови параметри” на участник № 1.
2. „Сирма Солюшънс” АД
Комисията установи, че офертата на Участник № 2 е в запечатана, непрозрачна
опаковка и е надписана, съгласно изискванията на Възложителя.
Комисията оповести съдържанието на документите, както следва: ЕЕДОП,
Техническо предложение по образец, Декларация за спазени задължения, свързани с
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данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, Декларация по чл. 6,
ал. 2 от ЗМИП, Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, Декларация
за срока на валидност на офертата, Опис на документите, съдържащи се в офертата.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за
наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” и
установи, че такъв е налице.
Трима от членовете на комисията подписаха представените документи и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията предложи на представителя на участник № 3 да подпише
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участник № 2.
3. „Абати” АД
Комисията установи, че офертата на Участник № 3 е в запечатана, непрозрачна
опаковка и е надписана, съгласно изискванията на Възложителя.
Комисията оповести съдържанието на документите, както следва: ЕЕДОП,
Техническо предложение по образец, Декларация за спазени задължения, свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, Декларация по чл. 6,
ал. 2 от ЗМИП, Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, Декларация
за срока на валидност на офертата, Опис на документите, съдържащи се в офертата.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за
наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” и
установи, че такъв е налице.
Трима от членовете на комисията подписаха представените документи и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията предложи на представителя на участник № 2 да подпише
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на
участник № 3.
Комисията, след като констатира формалното наличие на изискуемите
документи и съответствието им с приложения списък във всяка от офертите, обяви
приключване на публичната част от заседанието и взе решение в закрити заседания да
се пристъпи към проверка на приложените документи от участниците и съответствието
им с изискванията, посочени в документацията. На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
Комисията продължи работа в същия състав на закрити заседания, проведени на
09.05.2017 г., 10.05.2017 г., 11.05.2017 г. и 12.05.2017 г. по време на които разгледа
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подробно представените от участниците документи за подбор, относно тяхната
валидност, съответствие с нормативните изисквания и предварително обявените
условия на Възложителя, съгласно обявлението за обществената поръчка и
документацията за участие в откритата процедура, при което установи следното:
1. „Сиела Норма” АД
По отношение на представения от участника ЕЕДОП:
a. За Ключов Експерт № 1 – Ръководител на екипа – не са посочени три
успешно приключили проекта, в които има поддръжка на уеб базирана информационна
система, каквото е изискването в документацията /т. 13.5.1., трети булет – „Да
притежава опит като ръководител на най-малко три успешно приключили проекта в
областта на информационните технологии, включващи разработване, внедряване и
поддръжка на уеб-базирана информационна система”/
b. За Ключов Експерт № 5 – Бази данни – не са посочени три успешно
приключили проекта, в които има поддръжка на уеб базирана информационна система,
каквото е изискването в документацията / т. 13.5.5., трети булет – „Притежава опит
като програмист и/или експерт бази данни на най-малко три успешно приключили
проекта, включващи разработване, внедряване и поддръжка на уеб-базирана
информационна система”/
c. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление” е представена информация за
обхвата, номерата и издателите на сертификатите, но не е посочена валидността на
трите сертификата.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от
получаването на настоящия протокол участникът „Сиела Норма” АД може да
представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация с оглед
на констатираното в т.1.1, 1.2 и 1.3.
2. „Сирма Солюшънс” АД
По отношение на представения от участника ЕЕДОП:
2.1. Участникът не е попълнил в Част IV: Критерии за подбор, раздел А:
„Годност”.
2.2. Участникът не е попълнил в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
„Технически и професионални способности” т.1б) Брой години (този период е
определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]
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2.3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление” е представена информация само за
номерата, валидността и издателите на сертификатите, но не е посочен обхвата на трите
сертификата.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от
получаването на настоящия протокол участникът „Сирма Солюшънс” АД да представи
нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация с оглед на
констатираното в т. 2.1, 2.2 и 2.3.
3. „Абати” АД
Комисията констатира, че документите, представени от участника „Абати” АД
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, отговарят на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя.
С извършването на описаните действия, комисията приключи своята работа по
преценка за съответствие на представените документи на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя. Комисията взе
решение настоящия протокол да се изпрати на участниците в процедурата, като
едновременно с това се публикува на Профила на купувача на Националния център за
информация и документация.
На 20.05.2017 г., в 11.00 часа в сградата на Национален център за информация и
документация, ет. 2, зала 208 Комисията продължи своята работа по разглеждане на
допълнително представените документи от участниците след публикуването и
изпращането на протокол № 1 от работата на Комисията.
В началото на своята работа Комисията установи, че на 12.05.2017 г. в съответствие с
чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/
протокол № 1 от работата на Комисията е изпратен на всички участници и е
публикуван на профила на купувача.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП двамата участници, за които в протокола са
констатирани

несъответствия

с

изискванията

за

подбор

в

обявлението

и

документацията, а именно „Сиела Норма” АД и „Сирма Солюшънс” АД са представили
допълнително документи в предвидения от закона срок, а именно: „Сирма Солюшънс”
АД е представила документи с вх. № 70-00-83/17.05.2017 г. и „Сиела Норма” АД – с вх.
№ 70-00-84/19.05.2017 г.
Представени са документи, както следва:
1. От „Сиела Норма” АД
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a. Нов, допълнен и пояснен Списък на експертите
b. Нов и допълнен Стандартен образец на единния европейски документ за
обществени поръчки за Ангел Аспарухов Димитров
c. Референция на Ангел Аспарухов Димитров
d. Референция на Ангел Аспарухов Димитров
e. Нов, допълнен и пояснен Стандартен образец за единния европейски
документ за обществени поръчки за Илия Данчев Данков
f. Референция на Илия Данчев Данков
g. Нов, допълнен и пояснен Стандартен образец за единния европейски
документ за обществени поръчки за „СИЕЛА НОРМА” АД
h. Сертификат №: SOF6019398/A на „СИЕЛА НОРМА” АД за внедрена
сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията
на стандарт EN ISO 9001:2015
i. Сертификат №: SOF6019398/B на „СИЕЛА НОРМА” АД за внедрена
система

за

управление

на

информационната

сигурност,

съгласно

изискванията на стандарт ISO 27 001:2013
j. Сертификат №: SOF6019398 на „СИЕЛА НОРМА” АД за внедрена система
за управление на информационните услуги, съгласно изискванията на
стандарт ISO 20000-1:2011
От допълнително представените документи Комисията установи, че участникът
е представил необходимата информация, за която Комисията в протокол № 1 е
установила, че не е налице или не отговаря на изискванията на Възложителя. Въз
основа на представените документи и информация Комисията счита, че участник
„Сиела

Норма”

АД

отговаря

на

изискванията,

заложени

с

обявлението

и

документацията, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на
техническото предложение.
2. От „Сирма Солюшънс” АД
2.4. Нов и допълнен Стандартен образец за единния европейски документ за
обществени поръчки за „Сирма Солюшънс” АД
От допълнително представените документи Комисията установи, че участникът
е представил необходимата информация, за която Комисията в протокол № 1 е
установила, че не е налице или не отговаря на изискванията на Възложителя. Въз
основа на представените документи и информация Комисията счита, че участник
„Сирма Солюшънс” АД отговаря на изискванията, заложени с обявлението и
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документацията, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на
техническото предложение.
3. За „Абати” АД
В протокол № 1 Комисията констатира, че документите, представени от
участника „Абати” АД по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, отговарят на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
След приемане на описаните решения комисията в непроменен състав в закрити
заседания, проведени на 21.05.2017 г., 22.05.2017 г., 23.05.2017 г., 29.05.2017 г. и
30.05.2017 г. разгледа техническите предложения на участниците, които предлага да
бъдат допуснати до участие: „Сиела Норма” АД, „Сирма Солюшънс” АД и „Абати”
АД, като извърши оценяването им в съответствие с утвърдената методика.
I. Разглеждане на техническата оферта на „Сиела Норма” АД
При разглеждането на техническата оферта на участника комисията установи, че
офертата отговаря на изискванията на Възложителя и са направени следните
предложения:
– Въведение – от стр. 219; 2. Подход и методология за управление на проекта –
от 224, в т.ч. Групи процеси и сфери на знание, Управление на рисковете; Управление
на качеството; Подход за тестване; Гаранционна поддръжка и Ниво на техническо
обслужване (SLA); 3. Подход и методология за разработка на софтуер – от стр. 256, в
т.ч. Единен процес UP; Фази на единния процес; Етапи на разработката на НРНДРБ; 4.
Организационна структура – от стр. 269; 5. Индикативна работна програма – график –
от стр. 270; 6. Разработка на НРНДРБ – от стр. 273, в т.ч. Модули, Системна
архитектура, Отчетни резултати по проекта, Механизъм за валидиране на качеството на
данните; Реализация на изискванията за сигурност; Производителност и бързодействие;
Потребителски интерфейс; Методология за анализ на съществуващите регистри
II. Разглеждане на техническата оферта на „Сирма Солюшънс” АД
1. Цел на проекта – от стр.17, 2. Етапи на изпълнение на проекта – от стр.17, в т.ч.
Етап 1 – Анализ на съществуващата ситуация; Етап 2 – Изготвяне на системен проект;
Етап 3 – Разработване на софтуерното решение; Етап 4 – Тестване, внедряване и
обучение; Етап 5 – Гаранционна поддръжка; 3.Функционалност на системата, в т.ч.
Модул обща информация за Регистъра и научната дейност; Модул „Новини и
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конкурси”; Модул „Международни програми”; Предложение за реализация на
специализирани информационни модули, осигуряващи воденето на Регистъра по
обекти; Модул за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност,
осъществявана от висшите училища и научните организации; Предложение за
реализация на електронни административни услуги; Административна функционалност
– от стр.47; Интеграция с външни информационни системи и регистри – от стр.48; 4.
Начин за реализация на функционалностите, осигуряващи предоставянето на
електронни административни услуги в съответствие със ЗЕУ – от стр.49; в т.ч.
Техническа

реализация

на

електронното

правителство;

Логически

модел

на

взаимодействията; Системен модел на взаимодействията; Процеси по доставката на
електронни административни услуги; Regix/ЕСОЕД; СОЕВ; 5. Съответствие с
нефункционалните изисквания – от стр.60, в т.ч. Изисквания към потребителския
интерфейс; Изисквания към сигурността; Други изисквания; 6. Архитектура на
системата – от стр.63, в т.ч. Общи принципи; Софтуерна архитектура; Техническа
архитектура; Производителност; Сигурност; 7. Предварителен план за изпълнение на
проекта – от стр.94, в т.ч. Общо представяне; Етапи / дейности / задачи; График за
изпълнение на етапите / дейностите / задачите; Планирани ресурси за изпълнението на
проекта; 8.Методика за управление на софтуерния проект – от стр.107, в т.ч. Процеси
по управление на проекта; Планиране на проекта; Управление на комуникациите;
Управление на документи; Управление на промените; Управление на конфигурации;
Управление на качеството; Средства за управление на качеството; Контрол и оценка на
работата и резултатите; Приемане на резултатите; Отчитане на резултатите;
Индикатори за наблюдение на развитието на проекта; 9.Методика и подход за анализ и
специфициране на изискванията – от стр.123, в т.ч. Проучване и анализ на процесите и
изискванията; Обхват на правния анализ; Анализ на информационния обмен на данни с
външни източници; Функционална спецификация на системата; Специфициране на
потребителския интерфейс; 10.Методика и подход за проектиране на софтуера – от
стр.129, в т.ч. Системна архитектура; Логически и физически модел на базата данни;
Софтуерен дизайн на слоя за комуникация между базата данни и модулите на
приложението

(DB

layer);

Изготвяне

на

детайлен

модел

на

бизнес

процесите/функциите; Моделиране на информационния обмен на данни с външни
източници; Проектиране на потребителския интерфейс; 11.Методика и подход за
разработка на софтуера – от стр.134, в т.ч. Съхранение на продукта; Контрол на
версиите; Управление на софтуерната реализация; 12.Методика за миграция на данните
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– от стр.138, в т.ч. Обект на процедурата; Етапи на процеса по миграция на данните;
13.Методика и подход за контрол и управление на качеството на системата – от стр.139,
в т.ч. Общо описание; Управление на качеството по време на жизнения цикъл на
софуерната разработка; Организационна структура за контрол на качеството; Процеси
и процедури за управление на качеството; Мониторинг и измерване на продукт;
14.Методика и подход за внедряване на системата – стр.154; 15.Методика за приемане
на системата и проекта – от стр.155, в т.ч. Процедура за приемане на доставки от тип
документ; Процедура за приемане на доставки от тип продукт; Процедура за приемане
на доставки от тип услуга; 16.Методика и подход за провеждане на обучение на
потребителите – от стр.158, в т.ч. Общи принципи на обучението; Обхват на
обучението; Организация на процеса на обучение; Структура и съдържание на
курсовете за обучение; 17. Методика за поддръжка – от стр.160, в т.ч. Дейности по
поддръжка; Докладване за открити проблеми; Фази на обработка на проблемите;
Степенуване на проблемите; Срокове за реакция; Среда за управление на установените
несъответствия / проблеми; 18. Предварителен план за управление на риска – от
стр.168, в т.ч. Методика за управление на риска; Компоненти на плана за управление на
риска; Предпоставки; Потенциални рискове; 19. Авторски права и интелектуална
собственост – от стр.175.
III.

Разглеждане на техническата оферта на „Абати” АД

1. Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на поръчката – от стр.11, в
т.ч. Предмет на поръчката; Цели на поръчката; Обхват на поръчката; Очаквани
резултати; Срок на изпълнение; 2.Нормативна рамка – стр.13; 3.Текущо състояние на
регистъра – стр.14; 4.Предложение за надграждане на функционалностите на регистъра
– от стр.17, в т.ч. Специализирани информационни модули, осигуряващи воденето на
регистъра по обекти; Модул за наблюдение и оценка на научноизследователската
дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации; Модул за
електронни услуги; Административна функционалност; Интеграция с външни
информационни системи и регистри; 5.Нефункционални изисквания – от стр.28, в т.ч.
Изисквания към потребителският интерфейс; Изисквания към сигурността; Изисквания
към производителността; Резервни копия; Други изисквания; 6.Архитектура и
технологии – от стр.34, в т.ч. Логическа и физическа архитектура; Начин на реализация
на модулите; Система за управление на бази данни; Софтуерни лицензи; 7. Етапи на
изпълнение на поръчката – от стр.41, в т.ч. Етап 1: Анализ на съществуващата
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ситуация; Етап 2: Изготвяне на системен проект; Етап 3: Разработване на софтуерното
решение; Етап 4: Тестване, внедряване и обучение; Етап 5: Гаранционна поддръжка; 8.
Предложение за управление на проектните дейности и контрол на Качеството – от
стр.54, в т.ч. Управление на проекта; Управление на риска; Управление и контрол на
качеството; 9. Изисквания към изпълнението на дейностите по поръчката – от стр.114, в
т.ч. изисквания за изпълнението на дейност 1: Анализ на съществуващите
информационни масиви и източници в електронен, хартиен, структуриран и
неструктуриран вид и разработване на концепция за интегрирането на информацията в
единен регистър за научната дейност; Изисквания за изпълнението на дейност 2:
Изготвяне на детайлна техническа спецификация на необходимите промени и
доработки на регистъра за научна дейност; Изисквания за изпълнението на дейност 3:
Технологична разработка на модулите на регистъра и интеграционните интерфейси с
други системи; Изисквания за изпълнението на дейност 4: Допълване на данни в
регистъра, приемателно тестване, внедряване и обучение; Изисквания за изпълнението
на дейност 5: Осигуряване на гаранционна поддръжка на регистъра; 10. Авторски права
и интелектуална собственост – стр.172; 11. Прототипи – от стр.173, в т.ч. Прототип на
портал за предоставяне на електронни услуги към регистъра; Прототип на надградена
деловодна система на НАЦИД; Прототип на надградена система „Регистър за научната
дейност”; Интернет адреси на разработките; 12. Приложения – от стр. 202.
Комисията извърши оценяване по всеки от техническите показатели от
методиката и направи техническа оценка на допуснатите участници. Членовете на
комисията съставиха и подписаха за всеки от допуснатите участници отделна таблица
„Лист за индивидуална оценка”, неразделна част от настоящия протокол, в която се
съдържат оценките и мотивите.
Резултатите от оценяването на участниците по показател „Техническа оценка”
(То), съгласно методиката, са:
1. За „Сиела Норма” АД = 29.00 точки;
2. За „Сирма Солюшънс” АД = 46.00 точки;
3. За „Абати” АД = 70.00 точки;
Комисията взе решение отварянето на ценовите предложения да се състои на
05.06.2017 г. от 15:00 часа в сградата на Националния център за информация и
документация, адрес: София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52А, ет. 2, заседателна зала
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208, за което участниците в процедурата да бъдат уведомени по надлежния ред,
съгласно чл. 57, ал. 3 от PPЗОП, с което приключи заседанието си, проведено на
30.05.2017 г.
На 05.06.2017 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52А, ет.
2, комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет „НАДГРАЖДАНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
С

ВКЛЮЧВАНЕ

НА

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ”

НОВИ

МОДУЛИ

И

РАЗШИРЯВАНЕ

НА

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

НА

продължи своята работа в открито заседание за отваряне на

ценовите предложения на участниците.
Комисията, назначена със Заповед № РД-19-27 от 09.05.2017 г. на
изпълнителния директор на НАЦИД, продължи работа в непроменен състав от всички
редовни членове.
Заседанието е публично, за отваряне на ценовите предложения, като преди да
пристъпи към отварянето им, комисията даде възможност на явилите се в залата лица
да посочат в какво качество присъстват на настоящото заседание.
Присъстващите лица удостовериха качеството си на представители на участници
в процедурата и вписаха имената си в присъствения лист за заседанието.
След като явилите се в залата лица посочиха в какво качество присъстват на
заседанието, бяха уведомени за резултатите от оценяването по показател „техническа
оценка”, като бяха прочетени оценките, отразени в настоящия протокол на комисията.
След извършване на посочените законоустановени действия комисията отвори
запечатаните пликове с ценовите предложения, съдържащи се в офертите на тримата
участници в процедурата, които предлага да бъдат допуснати до класиране, като преди
отварянето на пликовете се предостави възможност на присъстващите лица да се
уверят, че пликовете са същите – подписани от комисията и от представителите на
участниците по време на отварянето на офертите и с ненарушена цялост.
При отварянето на пликовете се установи, че участниците са отправили следните
ценови предложения:
„Сиела Норма” АД – 480 000 лв. без ДДС;
„Сирма Солюшънс” АД – 694 500 лв. без ДДС;
„Абати” АД – 949 000 лв. без ДДС.
С обявяването на цените откритото заседание приключи, като работата на
комисията продължи в закрито заседание в състав от всички редовни членове,
проведено на 05 юни 2017 г.
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На 05.06.2017 г. от 16,30 часа Комисията, назначена със Заповед № РД-19-27 от
09.05.2017 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, продължи работа в пълен състав.
Преди да пристъпи към оценяване на ценовите предложения на участниците
комисията установи, че предложението на един от участниците – „Сиела Норма” АД е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на
останалите двама участници.
На основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисията
взе решение да се изиска от участника „Сиела Норма” АД представяне на подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата от него цена за изпълнение
на обществената поръчка.
С извършването на описаните действия, комисията приключи своята работа и
взе решение писмото – искане да се изпрати на участника в процедурата, като
едновременно с това се публикува на Профила на купувача на Националния център за
информация и документация.
На 12.06.2017 г. от 18,30 часа Комисията продължи работа в пълен състав. В
началото на своята работа Комисията установи, че на 06.06.2017 г. в съответствие с чл.
72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки писмото – искане на подробна писмена
обосновка за начина на образуване на предлаганата от „Сиела Норма” АД цена за
изпълнение на обществената поръчка е изпратено на участника и е публикувано на
профила на купувача.
Комисията установи, че участникът не е представил в предоставения му 5 –
дневен срок писмена обосновка, поради което взе решение неговото ценово
предложение да не подлежи на комплексно оценяване и на основание чл. 107, т. 3 от
ЗОП да предложи на Възложителя участникът „Сиела Норма” АД да бъде отстранен от
участие в процедурата поради непредставяне в срок на писмена обосновка за начина на
образуване на предлаганата от него цена.
Комисията пристъпи към определяне на точките за ценовите предложения на
„Сирма Солюшънс” АД и „Абати” АД по следния начин:
Оценка на ценовите предложения (П6).
Оценката на цената за всяко от предложенията се получава по формулата:
Предложена цена:

П6 =

Ц min
× 30
Ц

където:

Цmin – най-ниската предложена цена от участник в процедурата
Ц – цената, предложена от съответния участник
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Оценката по показател П6, съгласно методиката, е:
1. За участника „Сирма Солюшънс” АД – (694 500/694 500)*30= 30 точки.
2. За участника „Абати” АД – (694 500/949 000)*30= 21.95 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 и
оценката за ценовото предложение по формулата:
6

КО = ∑ Пi

където:

i =1

КО – комплексна оценка
П1 ÷ П6 – показатели за оценка

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки, следователно
1. „Сирма Солюшънс” АД получава общо – 46+30= 76.00 точки.
2. „Абати” АД получава общо – 70+21.95= 91.95 точки.

V. Класиране на участниците

Комисията предлага на Възложителя следното крайно класиране на участниците:
1 място: „Абати” АД с 91,95 т.
2 място: „Сирма Солюшънс” АД със 76,00 т.

VI. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник

Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена
поръчка с предмет „НАДГРАЖДАНЕ
БЪЛГАРИЯ

НА

РЕГИСТЪРА

ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В

РЕПУБЛИКА

С ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ”

класираният на първо място участник в процедурата „Абати” АД, с

който да бъде сключен договор.
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Приложение:

1. Протокол № 1 от 09.05.2017 г., съставен и подписан на 12.05.2017 г.;
2. Протокол № 2 от 20.05.2017 г., съставен и подписан на 12.06.2017 г. и 3 бр.
таблици „Лист за индивидуална оценка” на членовете на Комисията за всеки
един участник;
3. Три броя писма от 31.05.2017 г. до участниците за оповестяване на ценовите
предложения.
4. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано в Профила на купувача на
31.05.2017 г.
5. Искане на обосновка от участник от 06.06.2017 г.

Председател на комисията:

…………… /п/ ……………
Любомир Калинов Йосифов
Членове на комисията:

1. …………… /п/ ……………
Милен Чавдаров Ангелов
2. …………… /п/ ……………
Диана Тодорова Тодорова
3. …………… /п/ ……………
Добринка Милкова Корсакова
4. …………… /п/ ……………
Велизар Кирилов Славков

Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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