Изх. № 6920/10.07.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/

ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ
/Подписано от Валери Стоянов – зам. изпълнителен директор
съгласно Заповед за заместване № 559/08.07.2015 г./
ПРОТОКОЛ № 1
За отваряне на офертите и разглеждане на документите и информацията
в Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя
на участниците в открита с Решение № 4861/21.05.2015 г. на изпълнителния
директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев – Възложител, процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Услуги по разработка на
специализиран (поръчков) софтуер за нуждите на ИА „Военни клубове и
военно почивно дело”.
На 19.06.2015 г., в 14:00 часа, в гр. София, бул. “Цар Освободител” №7, в
сградата на ИА “ВКВПД”, комисия, назначена със Заповед № 496 / 19.06.2015
г. на Катя Йотова – възложител, съгласно Заповед № 494 / 17.06.2015 г. на
изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” в състав:
Председател: Иво Беров – Директор на дирекция „Управление на
собствеността”
и членове: 1. Соня Савова - главен експерт в отдел „Счетоводство”
2. Пламен Петков – външен експерт от списъка по чл. 19, ал.
2, т. 8 от Закона за обществените поръчки, № ВЕ - 877,
получи списъка и пликовете с постъпилите в срок до 17.30 ч. на
18.06.2015 г. оферти от 4 /четири/ участника в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: “Услуги по разработка на специализиран
(поръчков) софтуер за нуждите на ИА „Военни клубове и военно почивно
дело”.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Присъстващите представители на участниците, подали оферти попълниха
списък на лицата по чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
присъствали при отваряне на представените оферти за участие.
На заседанието присъстваха представители на участниците, както следва:
1. Георги Дуков - „Стемо” ООД
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2. Красимир Мирчев - „Индекс – България” ООД
3. Зорница Костова - „Сирма солюшънс” АД
Председателят на комисията прочете входящия регистър, след което
председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно
чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
Комисията констатира, че пликовете с офертите са оформени и
представени съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и документацията
за участие в процедурата и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП пристъпи към
тяхното отваряне по реда на постъпването им, както следва:
№
ПО
ВХОДЯЩ НОМЕР
ИМЕ НА УЧАСТНИКА
РЕД
1. 5388/18.06.2015 г. в 11:40 часа
“Балистик сел” ЕООД
2. 5399/18.06.2015 г. в 15:56 часа
„Стемо” ООД
3. 5401/18.06.2015 г. в 16:32 часа
„Индекс – България” ООД
4. 5403/18.06.2015 г. в 17:26 часа
„Сирма солюшънс” АД
След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отваряне на
офертите.
Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика и
констатира, че:
1. Във всички оферти е налице отделен и запечатан Плик № 1 с надпис
„Документи за подбор”.
2. Във всички оферти е налице отделен и запечатан Плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката”.
3. Във всички оферти е налице отделен и запечатан Плик № 3 с надпис
„Предлагана цена”.
Пликове № 3 на всички оферти, бяха подписани от членовете на
комисията.
Плик № 3 от офертата на “Балистик сел” ЕООД беше подписан и от
представителя на „Сирма солюшънс” АД.
Плик № 3 от офертата на „Стемо” ООД беше подписан и от
представителя на „Индекс – България” ООД.
Плик № 3 от офертата на „Индекс – България” ООД беше подписан и
от представителя на „Стемо” ООД.
Плик № 3 от офертата на „Сирма солюшънс” АД беше подписан и от
представителя на „Стемо” ООД.
Комисията отвори пликове № 2 на всички оферти, след което
документите съдържащи се в пликовете бяха подписани от членовете на
комисията.
Документите, съдържащи се в Плик № 2 от офертата на “Балистик сел”
ЕООД бяха подписани и от представителя на „Сирма солюшънс” АД.
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Документите, съдържащи се в Плик № 2 от офертата на „Стемо” ООД
бяха подписани и от представителя на „Индекс – България” ООД.
Документите, съдържащи се в Плик № 2 от офертата на „Индекс –
България” ООД бяха подписани и от представителя на „Стемо” ООД.
Документите, съдържащи се в Плик № 2 от офертата на „Сирма
солюшънс” АД бяха подписани и от представителя на „Стемо” ООД.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори Пликове № 1 на
участниците и оповести документите и информацията, които те съдържат.
След извършването на горните действия приключи публичната част от
заседанието.
На 30.06.2015 г. на закрито заседание, комисията продължи своята
работа, като в изпълнение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, разгледа документите и
информацията съдържащи се в Плик № 1 на всички участници, за съответствие
с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на оферта с вх. №
5388/18.06.2015 г. от “Балистик сел” ЕООД.
В Приложение № 10 „Декларация – списък” за експерт за осигуряване на
качеството на тестване на софтуера е посочено лицето – Яница Петкова Русева.
Г-жа Русева съгласно текста на попълненото от участника Приложение е с
бакалавърска степен на образование. Съгласно изискванията на Възложителя,
посочени в т. 4.6. от „Минимални изисквания” в раздел III.2.3 от Обявлението
за обществената поръчка, за този експерт се изисква магистърска степен.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията указва на участника да
представи допълнително документи, с които да докаже, че отговаря на
изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, както следва:
- Да представи доказателства, че посоченият експерт – за осигуряване
на качеството на тестване на софтуера отговаря на изискванията на
възложителя за минимална образователно квалификационна степен.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1
„Документи за подбор” на оферта с вх. № 5399/18.06.2015 г. от „Стемо” ООД
и установи следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1
„Документи за подбор” на оферта с вх. № 5401/18.06.2015 г. от „Индекс –
България” ООД и установи следното:
3.1. В Приложение № 10 „Декларация – списък” за системния архитект на
участника е посочено лицето – Красимир Иванов Гуцев. Г-н Гуцев съгласно
текста на попълненото от участника Приложение е с бакалавърска степен на
образование. Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т. 4.3. от
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„Минимални изисквания” в раздел III.2.3 от Обявлението за обществената
поръчка, за този експерт се изисква магистърска степен.
3.2. В списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата
на участника – за т. 15. – Декларация по чл. 51а от ЗОП, участникът е
отбелязал, че не е приложимо. Съгласно изискванията на Възложителя,
посочени в т. 4 от в раздел III.2.3 от Обявлението за обществената поръчка,
участникът следва да представи декларации за ангажираност за всяко от
посочените в Приложение № 10 лица.
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията указва на участника да
представи допълнително документи, с които да докаже, че отговаря на
изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, както следва:
- Да представи доказателства, че посоченият експерт – системен
архитект отговаря на изискванията на възложителя за минимална
образователно квалификационна степен.
- Да представи декларацията по чл. 51а от ЗОП (Приложение № 11) за
ангажираност на всеки от експертите, включени в неговия екип.
4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1
„Документи за подбор” на оферта с вх. № 5403/18.06.2015 г. от Сирма
солюшънс” АД и установи следното:
В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от
одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на
поръчката.
Изисканите по-горе документи следва да се представят от
съответният участник в срок 5 (пет) работни дни от получаване на
протокола, с придружително писмо, заведено в деловодството на
ИА “Военни клубови и военно-почивно дело” – гр. София, бул. “Цар
Освободител” № 7, адресирано до комисията, назначена със Заповед
№ 496/19.06.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” – този
текст предлагам да отпадне, тъй като цитираната заповед не е на
изпълнителния директор.
Комисията проведе 2 /две/ заседания (на 30.06.2015г и 03.07.2015г.) по
разглеждане на документите, представени в плик № 1 с надпис “Документи за
подбор”.
Протоколът се изготви и се подписа в един оригинален екземпляр на
06.07.2015г.
Председател: Иво Беров ............./п/...............
Членове:

Соня Савова ............./п/.................
Пламен Петков ............./п/................
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