П Р О Т О К О Л № 1
от дейността на комисия, 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, 09.05.2017 г., в сградата на Национален център за информация и
документация, ет. 2, зала 208 в 14:00 часа започна работа 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 НОВИ

МОДУЛИ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ“,

открита с

решение 12-00-8/28.03.2017 г. Комисията, назначена със Заповед № РД-19-27 от
09.05.2017 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, e 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
I.

ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

Комисията, назначена от Възложителя за подбор на участниците, разглеждане,
оценка и класиране на офертите, започна работа 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 на участниците „Сиела Норма” АД,
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„Сирма Солюшънс” АД и „Абати” АД, всяка от които в запечатан плик, получена по
съответния ред и в определения срок, а именно:
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

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
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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
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.
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II. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР.
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 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:
1.1.

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“/
1.2.

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“/
1.3.

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“.
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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): [……]
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.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
12.05.2017 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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