
ПРОТОКОЛ № 1
За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
 

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-09-119 / 01 апр 2022 (пет), UTC+3 на Директора на ИФС -
БАН по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: ““Доставка на компютърна техника и периферни
устройства за ИФС - БАН””.

 

Обществената поръчка е обявена с Решение от 01.04.2022 г. на Директора на ИФС - БАН

 

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка са публикувани в
Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02364-2022-0001.

На 28.04.2022 г.  комисията в състав:

 

Председател на оценителната комисия

Николай Павлевчев

 

Членове на оценителна комисия:
 

1. Емилия Иванова Бекирова
2. Любка Илиева
3. Николай Павлевчев
4. Силвия Емилова Борисова
5.  Емилия Ченгелова

 

 

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти.

 

 

 

До крайния срок за получаване на оферти 21 апр 2022 (четв), 23:593 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

 

 

1. OF789025 СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД
Подадена от СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД на 21 апр 2022 (четв), 16:30:46
 

2. OF792054 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
Подадена от СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД на 21 апр 2022 (четв), 17:50:02
 

3. OF798766 ТРАНС КО 04 ЕООД
Подадена от ТРАНС КО 04 ЕООД на 20 апр 2022 (ср), 16:23:08
 

 

След узнаване на участниците, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията подписаха декларации за липса на
конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

До крайния срок за декриптиране на подадените Оферти - 28 апр 2022 (четв), 12:00 4, следните участници са декриптирали офертите
си:



 

 

1. OF798766 ТРАНС КО 04 ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 26 апр 2022 (вт), 11:29:58

2. OF789025 СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 22 апр 2022 (пет), 0:34:26

3. OF792054 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 26 апр 2022 (вт), 11:49:00

 

 

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти , както следва:

 

 

1. OF798766 ТРАНС КО 04 ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 28 апр 2022 (четв), 15:07:05

2. OF789025 СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 28 апр 2022 (четв), 15:07:15

3. OF792054 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 28 апр 2022 (четв), 15:07:27

 

 

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, а комисията установи следното по отношение на всяка
от тях:

 

Комисията пристъпи към преглед на документите, удостоверяващи съответствието на участниците с изискванията за лично
състояние, правоспособност и критерии за подбор. Съгласно условията, определени с Обявата участниците е необходимо да
предоставят: 1. За доказване личното състояние на кандидатите: 1.1. Попълнен и цифрово подписан единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) – по образеца в Приложение № 2 или попълнен чрез системата ЦАИС ЕОП. 1.2. Когато е приложимо:
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност - съгласно чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП.
1.3. Когато е приложимо - договора (документа) за обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.
Съгласно указаното в Раздел „Изисквания към участниците”. 1.4. Когато е приложимо: Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител - по образеца в Приложение № 3, заедно с приложенията към нея. 1.5. Когато е приложимо: Декларация от всяко от
третите лица, че са съгласни да предоставят ресурсите си на участника – във връзка с чл. 65 от ЗОП - по образеца в Приложение № 4.
1.6. Когато е приложимо: документи от подизпълнителите. Всеки от подизпълнителите представя документите по т. 1.1 и 1.4 по-горе
от този Раздел и ако е приложимо документите по т. 1.2 по-горе. 1.7. Когато е приложимо: документи от всяко от третите лица - в
случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП. Всяко по третите лица представя
документите по т. 1.1 и 1.5 по-горе и ако е приложимо документите по т. 1.2 по-горе; Оферта, включваща: 2.1. Техническо
предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца на Възложителя от документацията за участие - Приложение № 5.
2.2. Приложения към Техническото Предложение - доказателства, доказващи, предложения модел оборудване и описание на
параметрите на оборудването - за онези артикули, за които е посочено в Техническата Спецификация - брошури от производителя на
съответната техника и/или каталог от производителя и/или разпечатка от Интернет страницата на производителя. Посочените
документи се прилагат сканирани към Техническата оферта. Доказателство съгласно изискванията по-горе може да бъде представено
и от официален представител на производителя на съответната техника. 2.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката –
изготвя се по образеца на Възложителя от документацията за участие - Приложение № 6. 3. Други документи - Когато е приложимо:
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата съдържа документите по т. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 и 2.3 по-
горе от този Раздел и ако е приложимо документите по т. 1.2, 1.4 – 1.7 по-горе. Документите по т. 1.1 и ако е приложимо
документите по т. 1.2 се представят от всеки член на обединението, а документите по останалите точки съгласно предходното
изречение се представят от обединението като цяло. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и
чл. 55, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице,
представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

Във връзка с изложеното, комисията констатира следното по отношение на всички участници: Комисията не установи липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участниците са представили всички необходими документи и
декларации, като е спазил определените в обявата форма и съдържание. Предвид на установените по-горе обстоятелства, комисията
реши да допусне участниците до по-нататъшно участие в обществената поръчка. След това комисията пристъпи към подборно



разглеждане на техническите предложения и установи, че те отговарят на изискванията на техническата спецификация на
възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците и установи следните предложени от тях цени: 

-  за ТРАНС КО 04 ЕООД -  45 033,34 лв.;
- за СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД - 45 000,00 лв.;
- за СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД - 45 042,30 лв.

С оглед изложеното, както и с оглед обстоятелството, че критерият за възлагане на обществената поръчка е "най-ниска предложена
цена", Комисията констатира, че най-доброто ценово предложение е това, направено от Специализирани Бизнес Системи АД. 
 

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Николай Павлевчев

Членове на оценителна комисия:
 

1. Емилия Иванова Бекирова
2. Любка Илиева
3. Силвия Емилова Борисова
4. Емилия Ченгелова

 


	

