П Р О Т О К О Л № 3
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-19-30 от 13.06.2018 г.,
за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на електронен
регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове“
Днес, 11.07.2018 г., в сградата на Национален център за информация и
документация, ет. 2, зала 208 в 11:00 комисията за провеждане на открита процедура
за възлагане на обществена поръчка, открита с решение 12-00-18/04.05.2018 г., с
предмет „Създаване на електронен регистър на академичния състав и защитените
дисертационни трудове“ продължи своята работа по отваряне и оповестяване на
ценовите предложения на допуснатите до този етап участници.
Комисията, назначена със Заповед № РД-19-30 от 13.06.2018 г. на изпълнителния
директор на НАЦИД, продължи работа в пълен състав:
Председател:
Вержиния Петрова Цанкова – главен секретар на Национален център за информация и
документация, квалификация: юрист и икономист
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
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.
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На заседанието на комисията по отваряне на ценовите предложения, присъства
Зорница Лозанова Лозева, представител на участника „Айсиджен” ООД, с приложено
пълномощно, Румяна Георгиева Йолова-Йорданова, представител на участника
„Контракс” АД, с приложено пълномощно, Димитър Руменов Димитров, представител
на участника „Бул Ес Ай” ООД, с приложено пълномощно и Петя Иванова Арангелова,
представител на участника „Стоун Компютърс” АД, с приложено пълномощно. Не се
явиха представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
След като явилите се в залата лица посочиха в какво качество присъстват на
заседанието, бяха уведомени, че са разгледани техническите предложения на
участниците за съответствието им с изискванията на възложителя в документацията за
участие, в това число и с минималните изисквания, заложени в техническата
спецификация, както и за наличие на всички изискани от възложителя образци.
Председателят на комисията оповести за всеки един от участниците, както
следва:
1. За „Контракс” АД
При разглеждане на техническото предложение на участника „Контракс” АД бе
установено, че същото не отговаря на минималните изискванията на техническата
спецификация и участникът следва да бъде отстранен от участие в процедурата.
2. За „Стоун Компютърс” АД.
При

разглеждане

на техническото

предложение

на участника

„Стоун

Компютърс” АД бе установено, че предложението на участника за изпълнение на
поръчката отговаря на минималните изискванията на възложителя в документацията за
участие, в това число и на минималните изисквания, заложени в техническата
спецификация и комисията допуска до оценка по критерия „оптимално съотношение
качество/цена“ техническото предложение на „Стоун Компютърс” АД.
3. За „Айсиджен” ООД.
При разглеждане на техническото предложение на участника „Айсиджен” АД,
бе установено, че същото не отговаря на минималните изискванията на техническата
спецификация и участникът следва да бъде отстранен от участие в процедурата.
4. За „Бул ЕС АЙ” ООД.
При разглеждане на техническото предложение на участника „Бул ЕС АЙ” ООД
бе установено, че предложението на участника за изпълнение на поръчката отговаря на
минималните изискванията на възложителя в документацията за участие, в това число и
на минималните изисквания, заложени в техническата спецификация и комисията
допуска до оценка по критерия „оптимално съотношение качество/цена“ техническото
предложение на „Бул ЕС АЙ” ООД.
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За резултатите от оценяването по критерия „оптимално съотношение
качество/цена“ бяха прочетени оценките на двата участника „Стоун Компютърс” АД и
„Бул ЕС АЙ” ООД, отразени в предходния протокол на комисията.
След извършване на посочените законоустановени действия комисията отвори
запечатаните пликове с ценовите предложения, съдържащи се в офертите на двамата
участника 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 са с ненарушена цялост.
При отварянето на пликовете се установи, че участниците са отправили следните
ценови предложения:
„Стоун Компютърс” АД –

999 000 лв. без ДДС;

„Бул ЕС АЙ” ООД –

620 000 лв. без ДДС.

С обявяването на цените откритото заседание приключи.
На 11.07.2018 г. от 13,00 часа Комисията, назначена със Заповед № РД-19-30 от
13.06.2018 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, продължи в закрито заседание
работа в пълен състав.
Комисията пристъпи към определяне на точките за ценовите предложения на
„Стоун Компютърс” АД и „Бул ЕС АЙ” ООД по следния начин:
Оценка на ценовите предложения (ЦП).
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на
показателя в комплексната оценка 30%.
ЦП = 100 x (Цмин /Ц), където:
Цмин е най-ниската предложена цена;
Ц е цената предложена от участника;
ЦП се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
Оценката по показател ЦП, съгласно методиката, е:
1. За участника „Стоун Компютърс” АД –

100х(620 000/999 000) = 62,06 точки.

2. За участника „Бул ЕС АЙ” ООД –

100х(620 000/620 000) = 100,00 точки.

Комисията премина към комплексна оценка на двете оферти.
Съгласно съдържащата се в документацията методика, Комплексната оценка
(КО) на всяка оферта се изчислява по следната формула:
КО = 0,30 x ЦП + 0,10 х СИ + 0,60 x TП
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Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100, като на първо място
се класира участникът с най-голяма обща оценка КО.
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки, следователно
1. „Стоун Компютърс” АД получава общо – 18,62+10+60= 88,62 точки.
2. „Бул ЕС АЙ” ООД получава общо – 30+10+21= 61,00 точки.
Комисията предлага на Възложителя следното крайно класиране на
участниците:
1 място: „Стоун Компютърс” АД с

88,62 т.

2 място: „Бул ЕС АЙ” ООД с

61,00 т.

Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена
поръчка с предмет „Създаване на електронен регистър на академичния състав и
защитените дисертационни трудове“ класираният на първо място участник в
процедурата „Стоун Компютърс” АД, с което приключи работа в 17.00 ч. на
11.07.2018 г., предавайки на Възложителя протоколите от работата на комисията,
заедно с цялата документация по процедурата.
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на
11.07.2018 г.
Председател на комисията:
…………… /п/ ……………
Вержиния Петрова Цанкова
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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