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 № 1
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, 20.02.2015 г., в сградата на Национален център за информация и
документация, ет. 2, зала 208 в 11:00 часа започна 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 № 13-315/07.04.2014 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.
За процедурата е публикувана публична покана № 12-00-01/10.02.2015 г. в регистъра на
Агенцията по обществени поръчки и цялата документация е публикувана в рубриката „Профил на
купувача“ на електронната страница на НАЦИД.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, започна работа след получаване от деловодството на НАЦИД на
входящия регистър - списъка с 1 участник и представената 1 /един/ брой оферта в
запечатан плик, получен по съответния ред и в определения срок, а именно:

№
1.

Наименование на
участник
„АЙ ПИ СЕК” ЕООД

Вх. номер на
офертата
1/19.02.2015 г.

Дата и час
15:37 ч.

Всеки от членовете на Комисията подписа декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2,
т. 3, т. 4 и ал. 2 от ЗОП.
Председателят установи, че пликът е с ненарушена цялост.
В хода на своята работа комисията се съобрази със законовото изискване за
публичност на част от нейните действия, както и на законовата възможност на
публичните заседания да имат право да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова
информация и на юридически лица с нестопанска цел.
На първото заседание на комисията, проведено на 20.02.2015 г., присъства
законният представляващ на участника – управителят Павел Василев Доков. Не се
явиха представители на средствата за масова информация и на юридически лица с
нестопанска цел.
Комисията отвори офертата на участника и оповести предложената цена, както
следва:
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1.

„АЙ ПИ СЕК” ЕООД:

Предложена цена: 32 000 лв. без ДДС и 38 400 лв. с ДДС.
Членовете

на

Комисията

подписаха

ценовото

предложение,

както

и

документите, съдържащи се в техническото предложение за изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към проверка за съответствие на ценовото предложение с
изискванията на Възложителя. Комисията провери предложените ценови параметри за
съответствието им с максимално допустимите граници на цената и установи, че
предложението на участника попада в определените от Възложителя рамки.
Комисията констатира формалното наличие на изискуемите документи за
подбор и съответствието им с приложения списък в офертата, и пристъпи към проверка
на приложените документи и съответствието им с изискванията, посочени в
документацията.
След извършване на описаните действия приключи откритото заседание на
комисията.
Комисията продължи работа в закрити заседания, провели се на 20.02.2015 г.
/18:00 -22:00/ и 21.02.2015 г. /09:00 – 11:00/. По време на своята работа комисията
разгледа подробно представените от участника документи за подбор, относно тяхната
валидност, съответствие с нормативните изисквания и предварително обявените
условия на възложителя, съгласно публичната покана за обществената поръчка и
документацията за участие, при което установи следното:
1. Констатации относно офертата на участника „АЙ ПИ СЕК” ЕООД
При разглеждане на документите за подбор комисията констатира, че участникът
отговаря напълно на критериите за подбор и е представил всички необходими
документи за доказване на съответствието с тях.
Комисията допуска участника „АЙ ПИ СЕК” ЕООД до следващия етап Разглеждане и оценка на Техническото предложение.
С извършването на описаните действия, Комисията в 11.00 часа приключи своята
работа по преценка за съответствие на представените документи за подбор с
изискванията за подбор на Възложителя. Комисията взе решение следващото закрито
заседание за разглеждане и оценка на техническото предложение да продължи от 12.00
часа на 21.02.2015 г.
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Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
21.02.2015 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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