УТВЪРЖДАВАМ: ................../п/...............................
ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА
Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л
от комисия, назначена със Заповед № РД-19-55 от 01.08.2016 г.,
за резултатите от работата й по 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, 15.08.2016 г., 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 12-0018/06.07.2016 г. състави настоящия протокол, 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-19-55 от 01.08.2016 г. на изпълнителния
директор на НАЦИД и заседава 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.
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4. Диана Тодорова Тодорова - главен експерт в отдел „Автоматизация на
информационното

обслужване”,

дирекция

„НБИО”

в

Национален

център

за

информация и документация.
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 01.08. – 15.08.2016 г., като бяха проведени 8
заседания: на 01.08. – открито заседание за отваряне на офертите на участниците и закрито
заседание за разглеждане на документите на участниците дали отговарят на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя; на 05.08., 06.08., 07.08., 08.08. и 09.08.2016 г. – закрити заседания за
извършване на оценка на техническите предложения на двамата участници; на
12.08.2016 г. - открито заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците и 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 процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с
предмет „Създаване на информационен портал „Национална педагогическа мрежа””
взеха участие 2 броя участници, подали оферти, както следва:
Пор. № Дата

Час

Подател на офертата

1

29.07.2016 г.

15:50

„Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД

2

29.07.2016 г.

16:40

„Джи Ди Би Сол” АД

IV. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от
офертите. Мотиви за допускане на всеки участник.
Комисията започна работа на 01.08.2016 г., в 11:00 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 2 /два/ броя оферти на участниците
„Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД и „Джи Ди Би Сол” 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
Пламена

Пламенова

Карагьозова,

представител

на

участника

„Инфосистемс
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Интернешънъл” ЕАД, с приложено пълномощно. Не се явиха представители на средствата за
масова информация. Не присъства и представител на „Джи Ди Би Сол” АД.
Комисията продължи своята работа с отваряне на запечатаните непрозрачни
опаковки по реда на тяхното постъпване, както следва:
1. „Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД
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, Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 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".
2. „Джи Ди Би Сол” 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 по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 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".
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Комисията предложи на представителя на участник № 1 да подпише
техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на
участник № 2.
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 закрито заседание да
се пристъпи към проверка на приложените документи от участника и съответствието
им с изискванията, посочени в документацията. На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП,
представени от участниците.
1. „Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД
Документите, представени от участника, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП отговарят на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
2. „Джи Ди Би Сол” АД
Документите, представени от участника, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП отговарят на
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
На основание чл. 56, ал. 2 от ПП ЗОП Комисията допуска двата участника до
следващия етап – Разглеждане и оценка на Техническо предложение.
На 05.08.2016 г. от 09.00 часа се проведе заседание на комисията за
разглеждане на Техническите предложения на двамата участника.
Разглеждане на техническата оферта на „Инфосистемс Интернешънъл”
ЕАД
При разглеждането на техническата оферта на участника комисията установи, че
офертата отговаря на изискванията на Възложителя и са направени следните
предложения:
- Реализация на функционалните изисквания към порталното решение – точка 2
от Приложение 7.1. «Функционалност и експлоатационни качества» от страница 76;
Архитектура на портала - точка 3 от Приложение 7.1. «Функционалност и
експлоатационни качества» от страница 128; Подход за изпълнение на софтуерната
разработка - точка 4 от Приложение 7.1. «Функционалност и експлоатационни
качества» от страница 139; Управление на изпълнението – Приложение № 7.2.
«Методология за управление на проекта» от страница 192; Мерки за предотвратяване
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на рисковете - Приложение № 7.3. «Методология за управление на риска» от страница
275; Срок и график за изпълнение на проекта - Приложение № 7.4. «График и етапи за
изпълнение» от страница 328; План за обучение и указания за използване от
потребители - Приложение № 7.5. «План за обучение» от страница 340 и Приложение
№ 7.6. «Указания за използване на прототипа» от страница 350.
Разглеждане на техническата оферта на „Джи Ди Би Сол” АД
При разглеждането на техническата оферта на участника комисията установи, че
офертата отговаря на изискванията на Възложителя и са направени следните
предложения:
- Представяне на участника; Въведение – цели и задачи на проекта и
заинтересовани страни; Предложение за реализиране на функционалните изисквания
– Публична част на портала, Поддържане на информация и под-сайтове на
обучителни институции, Вътрешен портал, Управление на потребители, Управление
на

съдържанието,

Управление

на

публикациите,

Електронно

заявяване

на

информационни услуги, Средства за колаборация, Проучване на общественото
мнение и удовлетвореността, Формат и структура за обмен на данни с външни
приложения; Архитектура и информационно съдържание на портала - Архитектура,
платформи и технологии, Информационно съдържание на портала, Авторски права и
валидиране

на

съдържанието;

Нефункционални

изисквания

–

Технологични

изисквания, Графичен дизайн и потребителски интерфейс, Изисквания по отношение
на достъпност за граждани със зрителни увреждания; Прототип; Подход за
изпълнение на софтуерната разработка – Характеристики на традиционния подход и
на гъвкавия подход за софтуерната разработка; Избор на подход за софтуерната
разработка; Етапи на изпълнение на софтуерната разработка съгласно предложения
подход, Средства и инструменти за реализиране на технологичната разработка;
Управление и контрол на качеството; Управление на изпълнението; Управление на
комуникациите; Управление на промените; Управление на риска; Гаранционна
поддръжка; Описание и инструкция за използване на прототипа; План-график за
изпълнение на поръчката.
В съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на заседания, провели
се на 05.08., 06.08., 07.08., 08.08. и 09.08.2016 г. комисията пристъпи към оценяване на
предложенията на участниците.
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На оценка съобразно утвърдената с документацията методика се подложиха
всички съдържащи се в двете оферти показатели, освен съдържащата се в запечатаните
пликове предлагана цена.
Комисията извърши оценяване по всеки показател от методиката „Техническа
оценка“ (То) и направи техническа оценка на допуснатите участници. Всеки член на
комисията състави и подписа отделна таблица „Лист за индивидуална оценка”,
неразделна част от Протокол № 2, в която се съдържат оценките и мотивите.
Относно срока за изпълнение и гаранционния срок, предложението на
участниците е, както следва:

Участник
„Инфосистемс Интернешънъл”
ЕАД
„Джи Ди Би Сол” АД

Срок за изпълнение
3 месеца, но не по-късно от
05.12.2016 г.
3 месеца, но не по-късно от
05.12.2016 г.

Гаранционен
срок
12 месеца
12 месеца

Резултатите от оценяването на участниците по показател „Техническа оценка“
(То), съгласно методиката, са:
1. За „Инфосистемс Интернешънъл” ЕАД = 71.00 точки;
2. За „Джи Ди Би Сол” АД = 99.00 точки;
Комисията взе решение да отвори на 12.08.2016 г. от 10:00 часа ценовите
предложения на участниците, като съобщение за заседанието се изпрати на
участниците в процедурата.
На 09.08.2016 г. са изпратени писма до участниците за датата и часа на отваряне
на ценовите предложения, а също така е публикувано и съобщение в Профила на
купувача.
На 12.08.2016 г., в сградата на НАЦИД, ет. 2, зала 208 в 10:00 часа се проведе
открито заседание на комисията. 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
Димитрова-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
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оферти по другите показатели, прочитайки оценките, отразени в Протокол № 2 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, като
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
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.
V. Класиране на участниците
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.
VI. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник
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Комисията предлага на Възложителя с класирания на първо място участник
„Джи Ди Би Сол“ АД да бъде сключен договор.
Приложение:
1. Протокол № 1 от 01.08.2016 г., съставен и подписан на 04.08.2016 г.;
2. Протокол № 2 от 05.08.2016 г., съставен и подписан на 09.08.2016 г. и по 5 бр.
таблици „Лист за индивидуална оценка” на членовете на Комисията за всеки
един участник;
3. Протокол № 3 от 12.08.2016 г., съставен и подписан на 12.08.2016 г.;
4. Два броя писма от 09.08.2016 г. до участниците за оповестяване на ценовите
предложения.
5. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, публикувано в Профила на купувача на
09.08.2016 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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