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Рег. №: 0094-1955
Дата: 02.09.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ: /п./ не се чете
Красимир Симонски,
Представляващ ИА ЕСМИС
на основание решение на МС
№555/07.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията, назначена със Заповед № 0094-1953/01.09.2016г. на
представляващия „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) на
основание решение на МС №555/07.07.2016 г., да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите
оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти
с обява с предмет: „Доставка, инсталация и активация на лицензи за осигуряване на
кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси за нуждите на ИА ЕСМИС“.
Днес, 01.09.2016г. в 14:00 часа, комисия, назначена със Заповед № 0094-1953/01.09.2016г.
на представляващия ИА ЕСМИС на основание решение на МС №555/07.07.2016 г., в състав:
Председател:
Атанас Атанасов – главен експерт в отдел "Защита на информационните системи", дирекция
„Информационни системи“ на ИА ЕСМИС
и членове:
Красимир Кръстев – главен експерт в отдел "Поддръжка на информационни системи",
дирекция „Информационни системи“ на ИА ЕСМИС
Диляна Найденова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Управление на
собствеността и обществени поръчки“ на ИА ЕСМИС
се събра на открито заседание в зала 344 на ИА ЕСМИС, за да отвори, разгледа, оцени и
класира постъпилите оферти на участниците за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез
събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка, инсталация и активация на лицензи за
осигуряване на кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси за нуждите
на ИА ЕСМИС“.
Комисията започна своята работа след получаване на входящия регистър на участниците
и представените оферти. Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията по
чл. 51 от ППЗОП, за което се състави протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът
се подписа от предаващото лице и от председателя на комисията.
В първоначално определения срок за получаване на оферти (17:30 часа на 24.08.2016.) е
получена 1 (една) оферта. Същата е представена в запечатана непрозрачна опаковка и е приета в
деловодството на ИА ЕСМИС със следния входящ номер:
№
Наименование на участника:
Дата:
Час:
1

„АКАТ Технолъджис“ ООД
24.08.2016 г.
15:15 часа
На основание чл.188, ал. 2, възложителят удължи първоначално определения срок за
получаване на оферти до 31.08.2016 г., 17:30 часа. В удължения срок не бях получени други
оферти.
На откритото заседание на комисията не присъства представител на участникът.
След получаване на офертата, членовете на комисията представиха декларации по чл. 103,
ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
I. Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда им на постъпване и в
съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП обяви ценовите предложения на участниците:
1. Участникът „АКАТ Технолъджис“ ООД е посочил крайна цена за изпълнение на
поръчката в размер на 40 760 лева (четиридесет хиляди седемстотин и шестдесет лева) без ДДС.
С това откритата част на заседанието на комисията приключи.
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II. Комисията пристъпи към преглед на представените документи в офертите на
участниците, с оглед установяване на съответствието на офертите с изискванията на
Възложителя.
Относно офертата на „АКАТ Технолъджис“ ООД, комисията констатира следното:
Участникът е представил необходимите документи. Същите отговарят на изискванията на
Възложителя и на ЗОП. Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му
предложение.
III. Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на
допуснатия участник.
Относно техническото предложение на „АКАТ Технолъджис“ ООД, комисията
констатира следното: Участникът е представил Техническо предложение, чиято форма и
съдържание съответства на изискванията на възложителя и на ЗОП.
Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатия до този етап участник.
Оценката на постъпилите оферти се извършва на база икономически най-изгодна оферта въз
основа на критерий „най-ниска цена”.
Ценовото предложение на участника „АКАТ Технолъджис“ ООД е коректно попълнено
съгласно изискванията на възложителя.
Комисията класира участника, допуснат до разглеждане и оценяване, както следва:
1. Първо място: „АКАТ Технолъджис“ ООД.
Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да определи за
изпълнител „АКАТ Технолъджис“ ООД и на основание чл.194, ал.1 от ЗОП да сключи договор
с посочения участник.
Комисията приключи своята работа на 01.09.2016г. Настоящият Протокол се състави на
основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Членове:
/п./ не се чете
(Атанас Атанасов)

/п./ не се чете
(Красимир Кръстев)

/п./ не се чете
(Диляна Найденова)
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