ПРОТОКОЛ № 1
01.10.2018 г.
Във връзка с Решение № 224/24.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за
откриване на процедура – открита процедура по реда на ЗОП с наименование: „Доставка,
инсталация и поддръжка на хардуер и системен софтуер за нуждите на Централната
компютърна система на ДП БСТ“ и в изпълнение на Заповед № 260/01.10.2018 г. на
Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 61, т. 1 и т. 2
ППЗОП, комисия в състав:
1. Рада Гьонова –Директор ДПОП при ЦУ на БСТ - председател
2. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ при ЦУ на БСТ – член
3. Елин Христов – Ръководител ОСА, ДИТИ при ЦУ на БСТ – член
се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“
№28, на 01.10.2018 г. и започна своята работа в 11.00 часа, след получаване на Списък с
участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен
към настоящия протокол/, подадени в горепосочената обществена поръчка. Членовете на
комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 ЗОП. Председателят на комисията изиска,
а присъстващите лица – представители на участниците, се легитимираха в съответствие с
предварително посоченото в Обявлението за настоящата поръчка, както и се вписаха в
Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.
На отварянето на подадените оферти присъства представител на участника: „Сиенсис“ АД.
Не присъстват представители на участника „Комсофт“ ООД, нито на средствата за масово
осведомяване.
I.

Отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на
тяхното постъпване, оповестяване на тяхното съдържание, подписване на
технически и ценови предложения:

В 11.05 часа започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда
на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително
предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите:
1. „Сиенсис“ АД
вх. № 02-01-1586/28.09.2018 г.
2. „Комсофт“ ООД
вх. № 02-01-1590/28.09.2018 г.
1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Сиенсис“ АД с вх. №
02-01-1586/28.09.2018 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в настоящата
обществена поръчка. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира
наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови
параметри" за обособената позиция, за която се участва и който плик, при разпечатването
му бе установено, че съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП.
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Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши проверка за
наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения опис с
представените документи, при което се установи, че документите са представени както е
посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови параметри“ и
оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на офертите:
Обща цена в лева без ДДС за изпълнение предмета на поръчката е: 930 930.00 лева без ДДС.
След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на
участника от тримата членове на комисията.
2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Комсофт“ ООД с вх.
№ 02-01-1590/28.09.2018 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в настоящата
обществена поръчка. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира
наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови
параметри" за обособената позиция, за която се участва и който плик, при разпечатването
му бе установено, че съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП.
Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши проверка за
наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения опис с
представените документи, при което се установи, че документите са представени както е
посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови параметри“ и
оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на офертите:
Обща цена в лева без ДДС за изпълнение предмета на поръчката е: 1 046 670.00 лева без
ДДС.
След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на
участника от тримата членове на комисията и се предложи на присъстващия представител
на участника „Сиенсис“ АД да ги подпише, който извърши това.
Комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.20 часа на 01.10.2018 г., със
съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 2 страници.
Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол
по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък, към който е приложено 1 бр. пълномощно за
присъстващо лице, представляващо участник.
Комисия съгласно Заповед № 260/01.10.2018 г.
на Изпълнителния директор на ДП БСТ:
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
……………………………..
Рада Гьонова, председател

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
…………………………
Веселин Кюркчиев, член

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
………………………….
Елин Христов, член
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