Изх. № 2205/05.03.2015 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
”ВОЕННИ КЛУБОВЕ
И ВОЕННО– ПОЧИВНО ДЕЛО”
/п/
ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

ПРОТОКОЛ
На 09.01.2015 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед
№ 8/08.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” – Валентин Гагашев
- възложител, в състав:
Председател: Вяра Тодева – началник на отдел „Обществени поръчки и
контрол”
Членове: 1. Стоян Кралев – главен експерт в отдел “Техническо
осигуряване и транспорт”
2. Кирил Петев - главен експерт в отдел “Техническо осигуряване и
транспорт”
се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лицензи за цялостен инженеринг на внедряване на софтуерно
решение за информационна сигурност и провеждане на съпътстващо обучение, във
връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на
предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни
услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им
предлагане“ по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП ’’Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд”
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Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 18.12.2014 г. под ІD № 9037584 на
Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана с
изх. № 10229/18.12.2014 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената
обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 08.12.2014
година.
Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на
сайта на възложителя – www.militaryclubs.bg.
На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, съобщение с
изх. № 10230/18.12.2014 г. за обявената публична покана е изпратено до средствата
за масово осведомяване.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации
съгласно чл. 35, ал. 1, т.2-4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното
постъпване:
№

Вх. №/дата и час

Участник

1.

Вх. № 170/08.01.2015 г. в 12:47 ч.

„ИНФИНИТИ” ООД

2.

Вх. № 181/08.01.2015 г. в 15:18 ч.

„КОНТРАКС” АД

3.

Вх. № 182/08.01.2015 г. в 15:21 ч.

“СТЕМО” ООД

4.

Вх. № 186/08.01.2015 г. в 17:00 ч.

“ТИМЕКС - БГ” ООД

Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Комисията покани законните и упълномощените представители на
участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна със
състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.
При отварянето на офертите присъстваха законните и упълномощени
представители на участниците, както следва:
1. Иван Костадинов Гайдарски – управител на “Инфинити” ООД;
2. Лили Йорданова Дакова – упълномощен представител на “Контракс” АД;
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3. Любослав Чавдаров Спасов – упълномощен представител на “Тимекс БГ” ООД;
4. Георги Димитров Дуков – упълномощен представител на “Стемо” ООД
При отварянето на офертите присъства и друго лице по чл. 68, ал. 3 от ЗОП –
Павлин Георгиев Кутинчев.
Образец № 2 – Ценово предложение и Образец № 3 - Техническо
предложение за изпълнение на поръчката на всички оферти, бяха подписани от
един представител от присъстващите участници.
След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи
следващото закрито заседание да се проведе на 03.02.2015 година.
ІІ. На 03.02.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание
за разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване:
1.
Участникът „ИНФИНИТИ” ООД е представил оферта с вх.
№ 170/08.01.2015 г. в 12:47 ч., при разглеждането на която комисията констатира,
че същата отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя.
2.
Участникът „КОНТРАКС” АД е представил оферта с вх.
№ 181/08.01.2015 г. в 15:18 ч., при разглеждането на която комисията констатира,
че същата отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя.
3. Участникът “СТЕМО” ООД е представил оферта с вх. № 182/08.01.2015 г.
в 15:21 ч., при разглеждането на която комисията констатира, че същата отговаря
на критериите за подбор, поставени от Възложителя.
4. Участникът „ТИМЕКС - БГ” ООД е представил оферта с вх. №
186/08.01.2015 г. в 17:00 ч., при разглеждането на която комисията констатира, че
същата отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя.
С това, комисията приключи заседанието и определи следващото закрито
заседание да се проведе на 05.02.2015 година.
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ІІІ. На 05.02.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание
за разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на
допуснатите участници, както следва:
1. Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 3 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 170/08.01.2015 г. от
„ИНФИНИТИ” ООД и установи, че техническото предложение за изпълнение на
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на
техническото предложение за изпълнение на поръчката (Т)на допуснатия участник
- „ИНФИНИТИ” ООД.
Оценката от комисията е както следва:
Подпоказатели

Максимален
брой точки
100 т.

Т1 – Концепция за изпълнение
на дейностите /
Дейности за изпълнение на
поръчката, цел, резултати и
продукти.

Мах. 30 т.

Т1.1 - Дейности за изпълнение
на поръчката

Мах. 20 т.

Оценка

Обосновка на
получената оценка

20

Участникът е направил
описание на изпълнението
на всички дейности по
видове,
обхват
и
съдържание, както следва:
- Описани са всички
основни видове дейности за
изпълнение на поръчката;
- Логическа обвързаност
между основните видове
дейности;
Изпълнението
на
предложените дейности е
детайлно описано.
Всички

предложени
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Т 1.2 Описание и анализ на цел,
резултати и продукти

Мах.
10 т.

10

дейности съответстват по
съдържание и специфика на
предмета на поръчката,
посочен в техническата
спецификация,
като
е
обяснена
логическата
обвързаност между тях и
изпълнението им е детайлно
описано
в
последователност.
Участникът е направил
описание и анализ, както
следва:
- Направено е описание и
анализ на целта за постигане
на очакваните резултати и
продукти от изпълнението
на поръчката;
- Направен анализ за
очакваното въздействие от
постигане на целта и
резултатите.
- Описаните цел, резултати
и
продукти
напълно
съответстват на посочените
в
техническата
спецификация.

Участникът е представил План
за управление на риска, който
обхваща
всички
рискове,
описани
в
Техническата
спецификация. Направен е
подробен анализ на всеки риск
(по отношение на показателите
на риска - вероятност за
настъпване и тежест на ефекта,
както и на степента им на
влияние), съобразно характера
и сложността на предмета на
поръчката.
Направено
е
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Т2 - Управление на риска

Мах.
30 т.

30
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описание
на
мерки
за
предотвратяване
и
преодоляване на всеки един от
рисковете, като предложените
мерки са съобразени със
спецификата
и
тежестта/последиците на всеки
риск.

Т3 - План за извършване на
дейностите.
Програма
за
осигуряване на качеството за
изпълнение.

Мах.
40 т.

40

Участникът е предложил
план за изпълнение на
поръчката, която покрива
всички
дейности,
необходими
за
изпълнението на поръчката,
като
е
посочил
разпределението
на
задачите и отговорностите
на всеки един експерт от
екипа на изпълнителя.
Участникът е направил
предложение
за
механизмите за вътрешен
контрол и механизма за
комуникация и координация
с Възложителя (в т. ч. с
екипа и експерти по
проекта) в съответствие с
целите на поръчката.
Участникът
е
изготвил
програма за осигуряване на
качеството за изпълнение на
този
договор,
в
съответствие с техническата
спецификация;

Оценката по показател „Техническа оценка“ се извършва както следва:
К1 = Т1 + Т2 + Т3, където:
Т1 = Т1.1 + Т1.2
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Оценката по показателя „Техническа оценка" (K1), с максимален брой точки
100 и коефициент на тежест в комплексната оценка - 0,70, е сбор от оценките по
посочените в таблицата подпоказатели.
Т 1 = 20 + 10 = 30 т.
К1 = 30 + 30 + 40 = 100 т.
3.
Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 3 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 181/08.01.2015 г. от
„КОНТРАКС” АД и установи, че техническото предложение за изпълнение на
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Подпоказатели

Максимален
брой точки
100 т.

Т1 – Концепция за изпълнение на
дейностите /
Дейности
за
изпълнение
на
поръчката, цел, резултати и
продукти.

Мах. 30 т.

Т1.1 - Дейности за изпълнение на
поръчката

Мах. 20 т.

Оценка

8

Обосновка на
получената оценка

Участникът е направил
описание
на
изпълнението на всички
дейности по видове,
обхват и съдържание,
както следва:
- Описани са всички
основни дейности за
изпълнение
на
поръчката;
Не
е
посочена
логическата
връзка
между
различните
дейности;
Изпълнението на
предложените дейности
не е детайлно описано;
Всички предложени
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Т 1.2 Описание и анализ на цел,
резултати и продукти

Мах.
10 т.

Т2 - Управление на риска

Мах.
30 т.

5

15

дейности съответстват
по съдържание и
специфика на предмета
на поръчката, посочен в
техническата
спецификация, но не е
обяснена логическата
обвързаност между тях
и изпълнението им не е
детайлно описано.
Участникът е направил
описание и анализ, както
следва:
- Направено е описание
и анализ на целта за
постигане на очакваните
резултати и продукти от
изпълнението
на
поръчката, но липсва
анализ за очакваното
въздействие
от
постигане на целта и
резултатите.
Участникът е
представил План за
управление на риска,
който обхваща всички
рискове, описани в
Техническата
спецификация, но не е
направен детайлен
анализ на всеки риск (по
отношение на
показателите на риска вероятност за настъпване
и тежест на ефекта, както
и на степента им на
влияние), съобразно
характера и сложността на
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предмета на поръчката

Т3 - План за извършване на
дейностите.
Програма
за
осигуряване на качеството за
изпълнение.

Мах.
40 т.

10

Участникът е предложил
организация
за
изпълнение
на
поръчката, която не
покрива
всички
дейности, необходими за
изпълнението
на
поръчката, разпределени
като
задачи
и
отговорности
към
експертите от екипа на
изпълнителя.

Оценката по показател „Техническа оценка“ се извършва както следва:
К1 = Т1 + Т2 + Т3, където:
Т1 = Т1.1 + Т1.2
Оценката по показателя „Техническа оценка" (K1), с максимален брой точки
100 и коефициент на тежест в комплексната оценка - 0,70, е сбор от оценките по
посочените в таблицата подпоказатели:
Т 1 = 8 + 5 = 13 т.
К1 = 13 + 15 + 10 = 38 т.
Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 3 „Техническо
4.
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 182/08.01.2015 г. от
„СТЕМО” ООД и установи, че техническото предложение за изпълнение на
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Подпоказатели

Т1 – Концепция за изпълнение на
дейностите /
Дейности
за
изпълнение
на
поръчката,
цел,
резултати
и
продукти.

Максимален
брой точки
100 т.

Оценка

Обосновка на
получената оценка

Мах. 30 т.
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Т1.1 - Дейности за изпълнение на
поръчката

Мах. 20 т.

8

Участникът
е
направил описание
на изпълнението на
всички дейности по
видове, обхват и
съдържание, както
следва:
-Описани са всички
основни дейности
за изпълнение на
поръчката;
-Не е посочена
логическата връзка
между различните
дейности;

Т 1.2 Описание и анализ на цел,
резултати и продукти

Мах.
10 т.

5

-Изпълнението на
предложените
дейности
не
е
детайлно описано;
Всички предложени
дейности
съответстват по
съдържание и
специфика на
предмета на
поръчката, посочен
в техническата
спецификация, но
не е обяснена
логическата
обвързаност между
тях и изпълнението
им не е детайлно
описано.
Участникът е
направил описание
и анализ, както
следва:
Направено
е
описание и анализ
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на
целта
за
постигане
на
очакваните
резултати
и
продукти
от
изпълнението
на
поръчката,
но
липсва анализ за
очакваното
въздействие
от
постигане на целта
и резултатите.
Т2 - Управление на риска

Мах.
30 т.

30

Участникът е
представил План за
управление на риска,
който обхваща
всички рискове,
описани в
Техническата
спецификация.
Направен е подробен
анализ на всеки риск
(по отношение на
показателите на
риска - вероятност за
настъпване и тежест
на ефекта, както и на
степента им на
влияние), съобразно
характера и
сложността на
предмета на
поръчката. Направено
е описание на мерки
за предотвратяване и
преодоляване на
всеки един от
рисковете, като
предложените мерки
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са съобразени със
спецификата и
тежестта/последиците
на всеки риск.

Т3 - План за извършване
дейностите.
Програма
осигуряване на качеството
изпълнение.

на
за
за

Мах.
40 т.

40

Участникът
е
предложил план за
изпълнение
на
поръчката,
която
покрива
всички
дейности,
необходими
за
изпълнението
на
поръчката, като е
посочил
разпределението на
задачите
и
отговорностите на
всеки един експерт
от
екипа
на
изпълнителя.
Участникът
е
направил
предложение
за
механизмите
за
вътрешен контрол и
механизма
за
комуникация
и
координация
с
Възложителя (в т. ч.
с екипа и експерти
по
проекта)
в
съответствие
с
целите
на
поръчката.
Участникът
е
изготвил програма
за осигуряване на
качеството
за
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изпълнение на този
договор,
в
съответствие
с
техническата
спецификация

Оценката по показател „Техническа оценка“ се извършва както следва:
К1 = Т1 + Т2 + Т3, където:
Т1 = Т1.1 + Т1.2
Оценката по показателя „Техническа оценка" (K1), с максимален брой точки
100 и коефициент на тежест в комплексната оценка - 0,70, е сбор от оценките по
посочените в таблицата подпоказатели:
Т 1 = 8 + 5 = 13 т.
К1 = 13 + 30 + 40 = 83 т.
5.
Комисията пристъпи към разглеждане на Образец № 3 „Техническо
предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с рег. № 186/08.01.2015 г. от
„ТИМЕКС - БГ” ООД и установи, че техническото предложение за изпълнение на
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Подпоказатели

Максимален
брой точки
100 т.

Т1 – Концепция за изпълнение
на дейностите /
Дейности за изпълнение на
поръчката, цел, резултати и
продукти.

Мах. 30 т.

Т1.1 - Дейности за изпълнение
на поръчката

Мах. 20 т.

Оценка

Обосновка на получената
оценка

20

Участникът е направил
описание на изпълнението
на всички дейности по
видове,
обхват
и
съдържание, както следва:
- Описани са всички
основни видове дейности за
изпълнение на поръчката;
-

Логическа

обвързаност
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между основните
дейности;

видове

Изпълнението
на
предложените дейности е
детайлно описано.

Т 1.2 Описание и анализ на цел,
резултати и продукти

Мах.
10 т.

10

Т2 - Управление на риска

Мах.
30 т.

30

Всички
предложени
дейности съответстват по
съдържание и специфика на
предмета на поръчката,
посочен в техническата
спецификация,
като
е
обяснена
логическата
обвързаност между тях и
изпълнението им е детайлно
описано
в
последователност.
Участникът е направил
описание и анализ, както
следва:
- Направено е описание и
анализ на целта за постигане
на очакваните резултати и
продукти от изпълнението
на поръчката;
- Направен анализ за
очакваното въздействие от
постигане на целта и
резултатите.
- Описаните цел,
резултати и продукти
напълно съответстват на
посочените в техническата
спецификация.
Участникът е представил
План за управление на
риска, който обхваща
всички рискове, описани в
Техническата
спецификация. Направен е
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подробен анализ на всеки
риск (по отношение на
показателите на риска вероятност за настъпване и
тежест на ефекта, както и на
степента им на влияние),
съобразно характера и
сложността на предмета на
поръчката. Направено е
описание на мерки за
предотвратяване и
преодоляване на всеки един
от рисковете, като
предложените мерки са
съобразени със спецификата
и тежестта/последиците на
всеки риск.
Т3 - План за извършване на
дейностите.
Програма
за
осигуряване на качеството за
изпълнение.

Мах.
40 т.

40

Участникът е предложил
план за изпълнение на
поръчката, която покрива
всички
дейности,
необходими
за
изпълнението на поръчката,
като
е
посочил
разпределението на задачите
и отговорностите на всеки
един експерт от екипа на
изпълнителя.
Участникът е направил
предложение
за
механизмите за вътрешен
контрол и механизма за
комуникация и координация
с Възложителя (в т. ч. с
екипа и експерти по
проекта) в съответствие с
целите на поръчката.
Участникът е изготвил
програма за осигуряване на
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качеството за изпълнение на
този договор, в съответствие
с техническата
спецификация

Оценката по показател „Техническа оценка“ се извършва както следва:
К1 = Т1 + Т2 + Т3, където:
Т1 = Т1.1 + Т1.2
Оценката по показателя „Техническа оценка" (K1), с максимален брой точки
100 и коефициент на тежест в комплексната оценка - 0,70, е сбор от оценките по
посочените в таблицата подпоказатели.
Т 1 = 20 + 10 = 30 т.
К1 = 30 + 30 + 40 = 100 т.
ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на
допуснатите участници, както следва:
1. Общата предложена цена от участника „ИНФИНИТИ” ООД за
изпълнение на поръчката е 46 500,00 (четиридесет и шест хиляди и петстотин) лева
без ДДС.
2. Общата предложена цена от участника „КОНТРАКС” АД за изпълнение
на поръчката е 33 136,00 (тридесет и три хиляди сто тридесет и шест) лева без ДДС.
3. Общата предложена цена от участника „СТЕМО” ООД за изпълнение на
поръчката е 47 857,17 (четиридесет и седем хиляди осемстотин петдесет и седем
лева и седемнадесет стотинки) лева без ДДС.
4. Общата предложена цена от участника „ТИМЕКС - БГ” ООД за
изпълнение на поръчката е 45 005,20 (четиридесет и пет хиляди и пет лева и
двадесет стотинки) лева без ДДС.
Комисията констатира, че предложената обща цена от участника
“КОНТРАКС” АД за изпълнение на поръчката е с числово изражение, което е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници. В тази връзка и съгласно чл. 40, ал. 11 от Вътрешните
правила за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане
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на обществени поръчки от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол
на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и поддържането
на профила на купувача, беше решено до “КОНТРАКС” АД да бъде изпратено
писмо за предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложената цена за изпълнение на поръчката.
С това, заседанието на комисията беше закрито.
На 06.02.2015 г. до “КОНТРАКС” АД е изпратено писмо с изх. № 1262,
относно предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложената цена за изпълнение на поръчката.
Комисията, определена със Заповед № 8/08.01.2015 г., изменена със Заповед
№ 126/13.02.2015 г. и Заповед № 152/25.02.2015 г., продължи работата си на
25.02.2015 година.
Предвид необходимостта от осигуряване на необходимите условия за работа
на предложените от участниците лицензи за информационна сигурност, комисията
взе решение на основание чл. 40, ал. 7 от Вътрешните правила за планиране и
организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на
сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на
купувача, на участниците да бъдат зададени следните въпроси:
1. Какви са минималните изисквания на сървърния софтуер към хардуера на
Възложителя, необходими за нормалната работа на приложенията?
2. Какви са минималните изисквания на клиентския софтуер към хардуера на
Възложителя, необходими за нормалната работа на приложенията?
3. Каква сървърна платформа е необходима като операционна среда?
4. Какви са минималните изисквания за скорост във WAN среда, необходима за
нормалната комуникация между сървърната и клиентската част на
приложенията и необходимо ли е тази скорост да бъде постоянна и
гарантирана?
5. Необходимо ли е комуникацията между сървърна и клиентска част да
протича през VPN (Virtual Private Network). Ако да – какви са минималните
изисквания за скорост през VPN връзката?
6. В процеса на комуникация сървър-клиент, необходимо ли е наличието на
статични IP адреси по работните станции (клиентските компютри).
7. При действаща антивирусна платформа ESET NOD32, предложеният от вас
софтуер ще встъпи ли в конфликт с нея? Ако да – от какво произхождат
причините за това и какви са възможните последствия?
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8. Антивирусната платформа ESET NOD32 би ли възпрепятствала работата на
приложенията, които предлагате?
Предвид, че в техническото си предложение за изпълнение на поръчката
участника “Инфинити” ООД е представил информация по посочените по-горе
въпроси от № 1 до № 4, комисията взе решение на същия да бъдат зададени
единствено въпросите от № 5 до № 8.
На 04.03.2015 г., до “ТИМЕКС - БГ” ООД е изпратено писмо с изх. № 2098,
относно предоставяне на отговори на посочените по-горе въпроси.
На 04.03.2015 г., до “СТЕМО” ООД е изпратено писмо с изх. № 2099,
относно относно предоставяне на отговори на посочените по-горе въпроси.
На 04.03.2015 г., до “КОНТРАКС” АД е изпратено писмо с изх. № 2100,
относно предоставяне на отговори на посочените по-горе въпроси.
На 04.03.2015 г., до “ИНФИНИТИ” ООД е изпратено писмо с изх. № 2101,
относно предоставяне на отговори на посочените по-горе въпроси от № 5 до № 8.
На 04.03.2015 г., от “ИНФИНИТИ” ООД е представено писмо с вх. № 1999,
съдържащо отговори на поставените от комисиата въпроси.
На 04.03.2015 г., от “ТИМЕКС - БГ” ООД е представено писмо по факс с вх.
№ 2010 (същото писмо е представено в деловодството на Агенцията с вх. № 2012),
съдържащо отговори на поставените от комисиата въпроси.
На 04.03.2015 г., от “КОНТРАКС” АД е представено писмо с вх. № 2011,
съдържащо отговори на поставените от комисиата въпроси.
На 05.03.2015 г., от “СТЕМО” ООД е представено писмо с вх. № 2029,
съдържащо отговори на поставените от комисиата въпроси.
Комисията продължи своята работа на 05.03.2015 година.
С писмо вх. № 1449/10.02.2015 г. от “КОНТРАКС” АД е представена
писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на
поръчката. След като разгледа така представената обосновка, комисията
констатира, че същата съдържа обективни обстоятелства свързани с икономичност
и прилагане на оригинално решение при изпълнението на обществената поръчка.
Предвид изложеното, комисията приема, че в представената писмена
обосновка са посочени обективни обстоятелства, свързани с предложената цена и
на основание чл. 40, ал. 12, т. 1 и т. 4 от Вътрешните правила за планиране и
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организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, контрол на изпълнението на
сключените договори за обществени поръчки и поддържането на профила на
купувача приема писмената обосновка на “КОНТРАКС” АД .
V. Комисията пристъпи към финансова оценка на предложението (К2) на
допуснатите участници, както следва:
Показателя „Финансова оценка” /К2/ е с максимален брой точки 100 и
коефициент на тежест в комплексната оценка на офертата - 0,30.
Финансовата оценка се определя съгласно формулата:
К2 = (Цmin./Цуч.)*100, където
Ц min. – е най-ниската цена, предложена от участник в обществената поръчка
Цуч. – цена, предложена от съответния участник.
1. Общата предложена цена от участника „ИНФИНИТИ” ООД за
изпълнение на поръчката е 46 500,00 (четиридесет и шест хиляди и петстотин) лева
без ДДС.
К2 = (Цmin./Цуч.)*100
К2 = (33 136 / 46 500)*100
К 2 = 71,26 т.
2. Общата предложена цена от участника „КОНТРАКС” АД за изпълнение
на поръчката е 33 136,00 (тридесет и три хиляди сто тридесет и шест) лева без ДДС.
К2 = (Цmin./Цуч.)*100
К2 = (33 136 / 33 136)*100
К 2 = 100,00 т.
3. Общата предложена цена от участника „СТЕМО” ООД за изпълнение на
поръчката е 47 857,17 (четиридесет и седем хиляди осемстотин петдесет и седем
лева и седемнадесет стотинки) лева без ДДС.
К2 = (Цmin./Цуч.)*100
К 2 = ( 3 3 1 3 6 / 47 857,17) * 1 0 0
К 2 = 69,24 т.
4. Общата предложена цена от участника „ТИМЕКС - БГ” ООД за
изпълнение на поръчката е 45 005,20 (четиридесет и пет хиляди и пет лева и
двадесет стотинки) лева без ДДС.
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К2 = (Цmin./Цуч.)*100
К 2 = ( 3 3 1 3 6 / 45 005,20) * 1 0 0
К 2 = 73,63 т.
Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към определяне на
комплексните оценки на участниците, както следва:
Комплексната оценка на офертата (КО) се извършва по посочените
показатели и съответните им относителни тежести, по следната формула:
КО = К 1*0,70+ К2*0,30
1. Комплексната оценка на участника „ИНФИНИТИ” ООД е както следва:
КО = 100*0,70+ 71,26*0,30
КО = 70 + 21,38
КО = 91,38 т.
2. Комплексната оценка на участника „КОНТРАКС” АД е както следва:
КО = 38*0,70+ 100*0,30
КО = 26,60 + 30
КО = 56,60 т.
3. Комплексната оценка на участника „СТЕМО” ООД е както следва:
КО = 83*0,70+ 69,24*0,30
КО = 58,10 + 20,77
КО = 78,87 т.
4. Комплексната оценка на участника „ТИМЕКС - БГ” ООД е както следва:
КО = 100*0,70+ 73,63*0,30
КО = 70 + 22,09
КО = 92,09 т.
V. След извършването на тези действия, комисията пристъпи към
класиране на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по
критерия “икономически най-изгодна оферта”:
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№

УЧАСТНИК

точки

1.

„ТИМЕКС - БГ” ООД

92,09

2.

„ИНФИНИТИ” ООД

91,38

3.

„СТЕМО” ООД

78,87

4.

„КОНТРАКС” АД

56,60

Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез
публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лицензи за цялостен инженеринг на внедряване на софтуерно
решение за информационна сигурност и провеждане на съпътстващо обучение, във
връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на
предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни
услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им
предлагане“ по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП ’’Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд”, предлага за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо
място участник „ТИМЕКС - БГ” ООД с оферта № 186/08.01.2015 г. и комплексна
оценка от 92,09 точки.
Комисията проведе 5 (пет) заседания (09.01.2015 г., 03.02.2015 г., 05.02.2015
г., 25.02.2015 г. и 05.03.2015 г.) по разглеждане на получените и допуснати до
оценяване оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един)
оригинален екземпляр.
Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата
документация по разглежданата процедура.
Председател: Вяра Тодева ...................../п/.....................
Членове:

1. Стоян Кралев ................../п/.....................
2. Кирил Петев .................../п/....................
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