ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОТОКОЛ
М3
От работата на комисията, назначена със Заповед М РД-О8-72 от 30.07.2020г. на
1
Айсун Авджиев
лице по чл. 7, ал.
от Закона за
~ главен секретар и длъжностно
Ме
обществените поръчки (ЗОП), съгласно Заповед
РД-08-47/05.09.2019г. за разглеждане,
оценкаи класиране на постъпили оферти (предложения) по обществена поръчка, открита с
Решение за откриване на обществена поръчка изх. Не 12~О7/10.06.2020г. (П)
982140/10062020 година) и Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнение на допълнителна информация изх. Ме 12-07/25.06.2020 г. и уникален номер в
Регистъра на обществени поръчки 01449-2020-0001, с наименование: „Разработване и
внедряване на „Електронна система за управление работата на администрацията на
Омбудсмана“, с три обособени позиции в изпълнение на Проект Ме В605ЅРОР001-20011
“Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана“.
Обществената поръчка е с предмет:„,Разработване и внедряване на „Електронна
система за управление работата на администрацията на Омбудсмана“, с три обособени
І

позиции:

Обособена позиия Ма 1. Разработване и внедряване на „Електронна система за
управление работата на администрацията на Омбудсмана“ и обучение на администрацията
на омбудсмана за работа с електронната система;
Обособена позиия Ле 2. Тест на електронната система за управление работата на
администрацията на Омбудсмана;
3 (три) броя
Обособена позиия Не 3. Доставка на техническо оборудване
мултифункционалниустройства.
На 27.08.2020 г. в 17.30 часа в сградата на Омбудсмана, с адрес: гр. София, ул.
„Георг Вашингтон“ Мз 22, заседателната зала, се проведе публично заседание
за отваряне
на ценовите предложения да допуснатите участници в процедурата на комисия, назначена
със Заповед Ла РД-08-72 от 30.07.2020г., в състав:
Председател: Теодора Дичева ръководител на Проекта, юрист.
и

Членове:

-

1

Любомир Калинов
главен експерт, отдел „Права на потребителя на
обществени
услуги“;
административни и
2 Атанаска Георгиева
юрист по Проекта;
3 Петър Николов
~ външен експерт, магистър-инженер по Телекомуникации,
Технически университет-София, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП,
сключен граждански договор Ла ДФЛ-15/30.07.2020г.
4 Ивета Алексиева
~ експерт „Връзки с обществеността“ към екипа на
Проекта, резервен член, съгласно горепосочената заповед на мястото на отсъстващия
член Радослав Георгиев.

-
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Резервният член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във
връзка с чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
На 24.08.2020г. на основание чл. 57, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ППЗОП,
комисията изготви и публикува Съобщение с изх. Ме О3-10/24.О8.2О20г. в Профила на
купувача на Омбудсмана на Република България, в самостоятелно обособена електронна
преписка на процедурата, съгласно което отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници да се извърши на на 27.08.2020г. от 17,30 часа в сградата на
Омбудсмана на Република България, с адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ Ме 22,
заседателна зала.
На публичното отваряне на ценовите предложения присъстваха следните
представители на участниците в процедурата:
- Димка Улевинова упълномощен по надлежнияред представител на „КОНТРАКС“ АД;
- Цветелина Танева упълномощен по надлежния ред представител на „СИЕНСИС“ АД;
- Даниел Николов упълномощен по надлежния ред представител на „ФИНТЕКС-Д“ ЕООД;
- Петя Цветкова упълномощен по надлежния ред представител на „СИЕЛА НОРМА“ АД;
- Радослава Найденова~ упълномощен по надлежния ред представител на „АСАП“ ЕООД;

-

ООД

-

-

Мая Танева

-

упълномощен по надлежния ред представител на „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ“

Йордана Илиева
Попов,
упълномощен по надлежния ред представител на „ДСС
и партньори“ДЗЗД;
Никол Вълчева упълномощен по надлежния ред представител на „ЦЕЛТА“ ООД.

-

Арнаудов
-

-

-

'

-

ВССКИ СДИН ОТ

представителите представи лична карта И ПЪЛНОМОЩНО, както И
на присъстващите, ИЗВЪН състава на определената КОМИСИЯ, при
отварявето на офертите ПО ПОВОД на обявената обществена поръчка.
ПОПЪЛНИ

СПИСЪК

І. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към обявяване на
резултатите от оценяването на офертите по Показател 1: „Техническа оценка” (ТО),
въз основа на резултатие от извършеното оценяване за обобосена позиция Мз 1, както
следва:
по І„зат е л

„ДСС-ПОПОВ,
АРНАУДОІЗ и

,пндшссвългжхлчдя“

пАРтІ-Іьоггг*

ДЗЗД

общ
то ч ки :
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ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Председателят на комисията обяви решението на комисията:
1.
Допуска до отваряне на ценова оферта следните участници:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИ ИЯ Ле 1:
„АСАП“ ЕООД;
„АЙСИДЖЕН“ оод;
о
„СИЕЛА НОРМА“ АД;
о
„ДСС-ПОІІОВ, АРНАУДОВ и ПАРТНЪОРИ“ ДЗЗД (Адвокатско дружество
„Попов, Арнаудов и партньори“ и „Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД),
о
„ФИНТЕКС Д“ ЕООД;
о
ООД;
„ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ“
о
о

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИ ИЯ Мз 2:
о
„ЦЕЛТА“ ООД
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИ ИЯ М: 3;
І „СИЕНСИС“ АД;
о
„КОНТРАКС“ АД
2.

Не

до следващия етап от процедурата офертите на участниците:
опска
с
„ФІОЧЪР СТАНДАРТС“ ЕООД за обособена позиция Мз 2
о
„КОНТРАКС“ АД за обособена-позиция Мз 2
-

ІІ. След обявяване на резултатите, пред присъстващите на публичното заседание,
комисията присъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите -до този етап от процедурата участници,
3

както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИ ИЯ М 1:
с
„АОАП“ ЕООД;
о
„АИСИДЖЕН“ ООД;
с
„СИЕЛА НОРМА“ АД;
о
„ДСС-ПОПОВ, АРНАУДОВ и ПАРТНЪОРИ“ ДЗЗД (Адвокатско дружество
„Попов, Арнаудов и партньори“ и „Дигитални И софтуерни решения“ ЕООД),
о
„ФИНТЕКС Д“ ЕООД;
о
ООД;
„ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ“
А

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЯ М 2:
о
„ЦЕЛТА“ ООД
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЯ М 3:
І „СИЕНСИС“ АД;
І „КОНТРАКС“ АД
3
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИ ИЯ

Ме

1:

„АСАП“ ЕООД
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „АСАП“
ЕООД и оповести предлаганата от него цена на присъстващите. Участникът е предложил:
о
цена за извършване на дейностите по разработване и внедряване на
Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана в размер
на 146 000 лв. (сто четиридесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС.
о
цена за дейностите за обучение на администрацията на Омбудсмана в размер
10
000 лв. (десет хиляди лева) без вкл. ДДС.
на
1.

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 156000 (сто
петдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС.

„АИСІ/ІДЖЕН“ ООД
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
„АЙСІ/ІДЖЕН“ ООД и оповести предлаганата от него цена на присъстващите.
Участникът е предложил:
о
цена за извършване на дейностите по разработване и внедряване на
Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана в размер
на 155 300 лв. (сто петдесет и пет хиляди и триста лева) без вкл. ДДС.
о
цена за дейностите за обучение на администрацията на Омбудсмана в размер
14
600
(четиринадесет
хиляди и шестотин лева) без вкл. ДДС.
на
лв.
2.

'

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 169 900 (сто
шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без вкл. ДДС.

„СИЕЛА НОРМА“ АД
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „СИЕЛА
НОРМА“ АД и оповести предлаганата от него цена на присъстващите. Участникът е
3.

предложил:

цена за извършване на дейностите по разработване и внедряване на
Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана в размер
на 166 500 лв. (сто шестдесет и шест хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС.
о
цена за дейностите за обучение на администрацията на Омбудсмана в размер
15
000 лв. (петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.
на
о

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 181 500 (сто
осемдесет и една хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС.

-
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„ДСС-ПОПОВ, АРНАУДОВ и ПАРТНЪОРИ“ ДЗЗД (Адвокатско дружество
„Попов, Арнаудов и партньори“ и „Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД)
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ДССПОПОВ, АРНАУДОВ и ПАРТНЪОРИ“ ДЗЗД и оповести предлаганата от него цена на
присъстващите. Участникът е предложил:
с
цена за извършване на дейностите по разработване и внедряване на
Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана в размер
на 121 718 лв. (сто двадесет и една хиляди седемстотин и осемнадесет лева) без вкл. ДДС.
с
цена за дейностите за обучение на администрацията на Омбудсмана в размер
на 9 860 лв. (деведт хиляди осемстотин и шесдесет лева) без вкл. ДДС.
4.

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 131 578 (сто
тридесет и една хиляди петстотин седемдесет и осем лева) без вкл. ДДС.

„ФИНТЕКС Д“ ЕООД
- плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ФИНТЕКСКомисията отвори
Д“ ЕООД и оповести предлаганата от него цена на присъстващите. Участникът е
5.

предложил:

цена за извършване на дейностите по разработване и внедряване на
Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана в размер
на 156 200 лв. (сто петдесет и шест хиляди и двеста лева) без вкл. ДДС.
о
цена за дейностите за обучение на администрацията на Омбудсмана в размер
12
620
лв. (дванадесет хиляди шестотин и двадесет лева) без вкл. ДДС.
на
о

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 168 820 (сто
шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева) без вкл. ДДС.

„ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ“ООД
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на „ИНДЕКСБЪЛГАРИЯ“ ООД и оповести предлаганата от него цена на присъстващите. Участникът
6.

е предложил:

о
цена за извършване на дейностите по разработване и внедряване на
Електронна система за управление работата на администрацията на Омбудсмана в размер
на 176 900 лв. (сто седемдесет и шест хиляди и деветстотин лева) без вкл. ДДС.
о
цена за дейностите за обучение на администрацията на Омбудсмана в размер
9
960
на
лв. (девет хиляди деветстотин и шестдесет лева) без вкл. ДДС.

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 186 860 (сто
осемдесет и шест хиляди осемстотин и шестдесет лева) без вкл. ДДС.
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИИЯ М 2

„ЦЕЛТА“ ООД
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани Ценови параметри“ на „ЦЕЛТА“
и оповести предлаганата от него цена на присъстващите. Участникът е предложил
обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 500 лв. (единадесет
ООД

хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИ ИЯ .М 3:
1.

„СИЕНСИС“ АД

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
„СИЕНСИС“ АД и оповести предлаганата от него цена на присъстващите. Участникът е
предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 6 729 (шест
хиляди седемстотин двадесет и девет лева) без вкл. ДДС.
2.

„КОНТРАКС“ АД

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
„КОНТРАКС“ АД и оповести предлаганата от него цена на присъстващите. Участникът е
предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 6 618 (шест
хиляди шестотин и осемнадесет лева) без вкл. ДДС.
След извършване на описаните действия и в съответствие с разпоредбата на чл. 57,
публичната част от заседанието на комисията приключи.

ал. 4 от ППЗОП,

ПРОТОКОЛИРАНЕ НА ЗАКРИТАТА ЧАСТ НА ЗАСЕДАНИЕТО

КОМИСИЯТА

НА

ІІІ. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа
детайлно ценовите предложения на участниците и констатира, че същите са изготвени в
съответствие с предварително обявените условия на възложителя.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията извърши проверка за наличието на
необичайно благоприятни оферти по показател „Цена“ (Ц). На основание посочената
правна норма, когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
6
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*съди/стан крои
на предложенията на останалите участти/Іци по същия
показател за оценка, възложителят
изисква Подробна ПИСІУІСІ-Іа обосновка за начина иа неговото образуване,
която се представя
в 5~дневен срок
от получаване на искането.
При ІІІЗВЪРЦЈСРІІІІЯ угпреглед и
проверка по обособени позиции се установгя при
обособена позиция .Мз 1 иалхшллпе на
.цеиово предложение, което ,ед повече 0120 масло
додбдщщщ :шо от средната стойност на
предлткенрпгга на останалите участнрІцьІ, а
ІиІІхІІеъІІ-Іс)
участникът* „ДСС-ПОПОВ, АРІАІАУДОВ и ІІАРТІІЪОРІ/І“ ДЗЗД е
направил
Ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно
среднатастойност
от
а предложенията на останал ите
участници.
б

Предвид изло>кеъІо'го и във връзка с чл. 72, ал.
от ЗОП, комисията взе реЦЈСІ-ІІІІС,
юсочеиия участник да представи в 5 (пет) дневен срок, считано
от датата иа ГІОЛуЧаВаІ-ІС
на искането, подробна писмпена обосновка за иачгита на (|›ориІІ»ІраІ~Іе
на
1

я

ценовото му

редЈто>кеъІие.

Настояццяяч*

4.

...б .
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.

Лкобокиир

ц

и

протокол се подписа без особен и

мІ--Іет-Іия,

'Ни

..

ов.

Ј

Атак-ята Ге' :гнева

б

-ш

Х/“ї

Х

И веу/їлексх/Іева

Проект М ВООЅЅРОРОО/ ~2. 001 ~ООІ
на олтбудсмъ/сп/а

І ЕІІекІиро/І//сї
сис/леят зи управление работата на админис/77/2с/тд1яІ77сІ
„
филми/сваляни
подкрепа ни Опера/пиана програма: „Добро упрс/аІІе/-Іие
осыцеспюяваг/ с
съфинсн/сирсит
от Европейс/ст/я съюз чрез Европейскъ/„ч социс/.ие/-І (рог/д.

