ПРОТОКОЛ

на основание чл. 101г, ал. 3 и ал. 4 и във връзка с чл. 101г, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП)

Днес, 18.01.2016 г., в 10:00 часа в сградата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) на
адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 5, ст. 503, се проведе публично заседание на комисията,
назначена със Заповед № РД-3/18.01.2016 г. на главния секретар на АОП със задачата да получи,
разгледа и оцени събраните оферти и извърши класиране на участниците по публична покана с
изх. № РД-2/06.01.2016 г.
Комосията в състав:
Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция “Регистър и мониторинг
на обществените поръчки” и
Членове:
1. Елена Димитрова Калудова – главен експерт, отдел “Мониторинг на обществените
поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”
2. Елена Петрова Христова – главен юрисконсулт, дирекция “Финансово – стопанска,
административно - правна и информационна дейност”
проведе заседание за разглеждане, оценка и класиране на събраните от комисията оферти
по обществена поръчка с предмет: „Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection
Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за
устройство Panda GateDefender Performa еSB и осигуряване на техническа поддръжка на
устройството за период от една година“.

I.

Предеседателят на комисията откри заседанието по отварянето на офертите.

I.1. На заседанието на комисията за отваряне на офертите не присъства представител на
участника.

II. Комисията установи, че до изтичането на определения от възложителя срок за подаване
на офертите (17:00 часа на 15.01.2016 г.) е подадена една оферта, както следва:
„КОМПЮТЕЛ“ ООД – вх. № 40-02-1/11.01.2016 г., 11:59 часа.
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II.1. След получаването на офертата, членовете на комисията подписаха декларации за
обстоятелствата по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
III. Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта.
III.1. Офертата на участника - „КОМПЮТЕЛ“ ООД е предадена на комисията в запечатан,
непрозрачен плик с ненарушена цялост. С отварянето на офертата комисията оповести нейното
съдържание и провери съответствието с подписания от участника списък на документи с
документите, съдържащи се в офертата. Председателят на комисията оповести ценовото
предложение. Председателят и членовете на комисията подписаха техническото и ценовото
предложение на участника.
III.2. С това приключи публичната част от работата на комисията.

IV. Работата на комисията продължи с разглеждане на офертата по същество.
IV.1.Съдържанието на офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, като
в него се съдържат:
• Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец № 1;
• Техническа спецификация – Приложение № 1;
• Договор /проеккт/ - Приложение № 2;
• Представяне на участника – Oбразец № 2;
• Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в
настоящата обществена поръчка – неприложимо;
• Декларация за приемане на условията в проекта на договор – 2 бр. по Образец
№ 3;
• Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал.
5 от ЗОП – 2 бр. по Образец № 6;
• Техническо предложение – Образец № 4;
• Декларация за конфиденциалност – Образец № 7;
• Ценово предложение - Образец № 5 – 2 350 (две хиляди триста и петдесет)
лева, без ДДС.
В офертата на участника се съдържа декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от
ЗОП, в която законният представител на участника е посочил, че информацията, съдържаща се
в ценовото предложение от техническото предложение е конфиденциална и изисква от
възложителя да не я разкрива.
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Съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите се извършва при условията на чл.
68, ал. 3 от ЗОП и ценовите предложения подлежат на обявяване след отваряне на офертите.
Текстът на чл. 33, ал. 4 от ЗОП не може да се приложи спрямо ценовото предложение,
защото по силата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масова информация, което означава, че законът е регламентирал като задължително
изискване към оценяващата комисия публично да отвори и огласи предлаганата от всеки
участник цена. Оповестяването на предложените от всеки от допуснатите участници ценови
предложения съставлява законова гаранция за осъществяване на практика на целите и
принципите на ЗОП, регламентирани с чл. 2 от ЗОП - публичност, прозрачност,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Визираната в закона „търговска тайна“ може да се отнася към техническите възможности
на

съответния

участник,

сроковете

за

изпълнение;

договорите,

които

е

сключил,

подизпълнителите и др., които обстоятелства биха могли да се използват от конкурентите му в
други обществени поръчки или в други правоотношения.
Съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, комисията съставя протокол за получаването,
разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците, който протокол, утвърден
от възложителя, се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията
на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. Съществена част от протокола е оценяването на ценовите оферти.
Предложената цена за всяка оферта ще бъде публично разгласена и няма как да бъде
отказано оповестяването й, защото предоставянето на тази информация не противоречи на
нормативен акт и не ограничава или нарушава конкуренцията, каквото е изискването на чл. 73,
ал. 4 от ЗОП.
Императивна е нормата и на чл. 101е, ал. 4 от ЗОП, съгласно която възложителят
публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3, т.10 договорите за обществени
поръчки заедно със задължителните приложения към тях.
С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши да изпрати писмо до участника „КОМПЮТЕЛ“ ООД от името на председателя на комисията, с което да даде възможност на
участника да разясни в срок от 3 работни дни от получаване на писмото, коя част от
информацията, съдържащата се в ценовото предложение от техническото предложение е
конфиденциална и не следва да се разкрива от възложителя.
Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на определения срок за
предоставяне на исканите разяснения.
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V. На 19.01.2016 г. в 17:10 часа в сградата на АОП на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 4,
ет. 2, ст. 201 се събра комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите.
Във връзка с писмо изх. № 40-02-1/18.01.2016 г. до участника - „КОМПЮТЕЛ“ ООД
от председателя на комисията и в срока, определен в същото писмо, в деловодството на АОП е
постъпил запечатан плик, както следва:
участник - „КОМПЮТЕЛ“ ООД – плик с вх. № 40-02-1/19.01.2016 г. – 16:58 часа.
Председателят на комисията отвори постъпилия плик и комисията констатира, че той
съдържа: писмо-отговор, поясняващо, че в приложената към офертата декларация за
конфеденциалност е некоректна и следва да се счита за невалидна и нищожна. В писмото си
фирма „КОМПЮТЕЛ“ ООД декларира, че не счита нито една част от данните в подадената
оферта за конфедициални, в т.ч. техническото и ценовото предложение.
Комисията, като взе предвид допълнително представените разяснения, представени в
писмото на „КОМПЮТЕЛ“ ООД приема, че участникът отговаря на заложените минимални
изисквания на възложителя.
VI. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото предложение на
участника и установи следното:
Участникът е декларирал, че предложената цена в Ценовото предложение е крайна и
включва всички разходи, необходими за изпълнение предмета на поръчката съгласно
изискванията на възложителя.
Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя.
Участникът е удостоверил, че ще изпълни предмета на поръчката в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и публичната покана,
включително и ще поднови лиценза за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ
всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter), за устройство Panda
GateDefender Performa еSB и ще осигури техническа поддръжка на устройството за период от
една година: от 21.01.2016 г. до 20.01.2017 г.
Участникът е удостоверил, че ще извърши дейностите по активирането на лиценза, както
и техническата поддръжка (хардуерна и софтуерна) на устройството в режим 24x7.

Във връзка с горната констатация, комисията единодушно реши, че участникът отговаря
на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея.
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VII. Съгласно условията в публичната покана, избраният от възложителя критерий за
възлагане е „най-ниска цена“.
Предвид гореизложеното, както и в съответствие с подаденото предложение, комисията
извърши следното класиране:
1.

„КОМПЮТЕЛ“ ООД

2 350 лв.

VI. За изпълнител на договора комисията предлага участника „КОМПЮТЕЛ“ ООД.

Настоящият протокол се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра и се подписа, както
следва:

Председател: Ана Костадинова Миткова

*………………….
(подпис)

Членове:
1. Елена Димитрова Калудова

*……………….
(подпис)

2. Елена Петрова Христова

*………………….
(подпис)

Дата на представяне на протокола за утвърждаване от възложителя: ………………...

Иво Кацаров – Главен секретар

* ……………………......
(подпис)

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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