УТВЪРЖДАВАМ:
____________________
(подпис)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ (ИВО КАЦАРОВ)
Дата: 29.07.2014 г.
ПРОТОКОЛ
(по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки)
на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
по обществена поръчка с предмет: "Разработване, внедряване и
гаранционна поддръжка на модул "Жребий" ", проведена по реда на глава
осма „а“ от Закона за обществените поръчки
На 16.07.2014 г., в ст. 503 в сградата на Агенцията по обществени поръчки
(АОП) на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 4, се проведе заседание на комисията,
назначена със Заповед № РД-40/11.07.2014 г. на главния секретар на АОП
(упълномощен със Заповед № РД–9/24.02.2012 г.) за разглеждане, оценка и
класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: "Разработване,
внедряване и гаранционна поддръжка на модул "Жребий" ", проведена по реда на
глава осма „а“ от Закона за обществени поръчки, уникален код на публичната
покана в Портала за обществени поръчки 9031763.
Комисията е назначена по реда на чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), като нейният състав включва:
председател:
Сашка Михайлова Иванова – началник на отдел „Мониторинг на
обществените поръчки”, дирекция „Регистър и мониторинг на обществените
поръчки” и
членове:
1. Росица Владимирова Дъбова – началник на отдел „Информационно
обслужване на Регистъра на обществените поръчки”, дирекция „Регистър и
мониторинг на обществените поръчки”;
2. Есма Юсеин Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на
обществените поръчки”, дирекция „Регистър и мониторинг на обществените
поръчки”.
Първото заседание на комисията се състоя на 16.07.2014 г. от 10:00 часа. На
заседанието не присъстваха представители на участниците, средствата за масово
осведомяване или на други лица, независимо че на 11.07.2014 г. в профила на
купувача
(на
следния
интернет
адрес:
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1220268&_dad=portal&_schema=PORTAL&
ca_id=2857&menu_id=12) е публикувано съобщение относно мястото, датата и часа
на отваряне на получените оферти.
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До крайния срок за получаване на оферти (17:00 ч. на 10.07.2014 г.) е
постъпила 1 (една) оферта – от „Рила Солюшънс“ ЕАД, чието приемане е надлежно
документирано от възложителя. Получената оферта е маркирана с номер, дата и час
на получаване, а именно: 46-00-231/09.07.2014 г./ 16:09 ч., като данните съвпадат с
посочените в списъка, а именно:
№
1

Участник
„Рила Солюшънс“ ЕАД

Оферта (вх. № /дата/час)
46-00-231/09.07.2014 г./ 16:09 ч.

Няма оферти, представени след определения краен срок за получаване на
оферти.
След запознаване със съдържанието на списъка, всички членове на
комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП във връзка с
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. Комисията пристъпи към отваряне
на офертата и проверка на нейната комплектност.
„Рила Солюшънс“ ЕАД (оферта с вх. №46-00-231/09.07.2014 г.):
Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост,
като върху плика са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на
офертата, наименование на поръчката и данни за участника.
При отваряне на офертата комисията установи, че тя съдържа данни за лицето,
което прави предложението, техническо предложение и ценово предложение.
Проверено бе и съответствието на съдържанието на офертата със списъка,
приложен към нея.
Комисията продължи своята работа на 18.07.2014 г., като пристъпи към
разглеждане на документите от представената оферта за съответствие на участника
с изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана. Офертата съдържа:
 удостоверение за регистрация в търговския регистър на участника;
 валиден сертификат за въведена система за управление на качеството;
 списък на експертите, които ще се ангажират с осъществяването на
поръчката – четирима експерти, с приложени копия от дипломи за
завършено
висше
образование,
сертификати,
професионални
автобиографии;
 списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на
поръчката и изпълнени през последните 3 години, с приложени
референции;
 писмо, издадено от Oracle, удостоверяващо, че участникът е партньор
на фирмата по партньорската програма Oracle PartnerNetwork.
От включеното в офертата писмо, издадено от Oracle, не е видно нивото на
партньорство. Комисията направи проверка на официалния интернет сайт на фирма
Oracle и установи, че „Рила Солюшънс“ ЕАД е Oracle Gold Partner. Разпечатка от
съответната страница е приложена към протокола.
След обстойното разглеждане на документите комисията констатира, че
участникът отговаря на поставените от Възложителя изисквания и може да се
пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото предложения.
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На 28.07.2014 г. се проведе заседание на комисията за разглеждане на
техническото предложение и ценовото предложение и тяхното оценяване.
Комисията установи, че техническото предложение е изготвено по образец
(Образец №1) и съдържа съответни срокове, като е приложен и допълнителен
документ „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с
предмет: "Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на модул
"Жребий" ", описващ концепцията на участника за изпълнението на обществената
поръчка.
По отношение на сроковете e предложено компонентът за поддържане на
списъка с външни експерти да бъде завършен до 45 календарни дни от
подписването на договора, цялостното разработване на модула и пускането в
реална експлоатация да бъде до 20.09.2014 г. и гаранционната поддръжка на
модула да продължи 36 месеца след подписването на приемо-предавателния
протокол за завършването на проекта.
В документа "Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка с предмет: "Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на модул
"Жребий" ", участникът е описал детайлно изпълнението на изискванията от
техническото задание на Възложителя. При разглеждането на документа комисията
констатира наличие в него на технически грешки при цитирането на правни
основания. При проверка се установи, че същите грешки при цитирането на
правните основания съществуват в публикувания на профила на купувача на АОП
документ „Техническо задание“. То е рефлектирало и върху техническото
предложение на участника. При това положение е налице риск от възникване на
спорове по повод изпълнението и/или тълкуването на договора, в резултат от
евентуално неправилно или неточно интерпретиране на изискванията на
Възложителя.
След обсъждане комисията стигна до извода, че в заданието са допуснати
технически грешки, които не могат да бъдат коригирани и преодолени.
С оглед на изложените по-горе обстоятелства, комисията единодушно реши:
Предлага на Възложителя, въз основа на чл. 21, т. 6 от Вътрешните
правила на АОП, обществената поръчка с предмет "Разработване, внедряване
и гаранционна поддръжка на модул "Жребий" " да приключи без избор на
изпълнител.
Настоящият протокол се подписа на 29.07.2014 г., както следва:
Председател:
Сашка Иванова
Членове:
1. Росица Дъбова
2. Есма Панжилова

____________________
(подпис)
____________________
(подпис)
____________________
(подпис)
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