Протокол
№3
От заседание на Комисия, назначена със Заповед № 2680/28.10.2019
г. на съдия Георги Чолаков - Председател на Върховния административен съд
/ВАС/ на основание чл.103 ал.1 ЗОП, проведено във връзка с дейността по
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.54-60 от
ППЗОП за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет : “Доставка на компютърна техника за нуждите на Върховния
административен съд и гаранционна поддръжка“, открита с Решение №
2501/08.10.2019г. на възложителя и уникален номер на обществената поръчка
в Регистъра на обществените поръчки в АОП :00048-2019-0002.

Днес 19.11.2019.г., в 10,00 часа , в сградата на ВАС, бул.“Александър
Стамболийски“№ 18, съдебна зала № 1,първи етаж, в изпълнение на Заповед
№ 2680/28.10.2019г се състоя закрито заседание на комисия, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Младен Семов- и.ф. Главен секретар на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Петър Владимиров- и.д. началник отдел ИСКСС на ВАС;
2. Надка Бранкова – счетоводител във ВАС.
Заседанието на комисията започна с публичната част за отваряне на
ценовите предложения на допуснатите участници.
При започване на заседанието както и до приключването на
публичната му част, в залата не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
На заседанието на комисията присъстваха: г-жа Анна Първанова
Манчева- Димова,надлежно упълномощен представител „Контракс“ АД и г-н
Живко Христов Христов, надлежно упълномощен представител на „АДЛ“ ООД.
Председателят на комисията обяви,че на 14.11.2019г. в електронната
преписка на процедурата, в „Профил на купувача“ на ВАС е публикувано
съобщение от комисията, че на основание чл. 57,ал.3 от ППЗОП, отварянето и
оповестяването на ценовите предложения за участие в публичното състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет“Доставка на компютърна

техника за нуждите на Върховния административен съд и гаранционна
поддръжка“, открита с Решение № 2501/08.10.2019г. на възложителя, ще се
извърши на 19.11.2019 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. „ Александър
Стамболийски № 3, в зала „Приемна“ на втория етаж , в сградата на ВАС.

С оглед на гореизложеното,комисията приема, че е спазено
изискването на чл. 57,ал.3 от ППЗОП и продължи работа с определяне на
дневния ред на заседанието.
Председателят обяви дневния ред на заседанието :
1. Отваряне на пликовете с ценовите предложения на допуснатите до
този етап участници и тяхното оповестяване - публична част от заседанието.
2. Разглеждане на ценовите предложения на участниците за
установяване на съответствието им с изискванията на възложителя.
3. Оценка на предложенията на допуснатите до този етап участници,
съобразно избрания критерий за възлагане,съгласно чл.70,ал.2,т.1 от ЗОП“найниска цена“.
4. Класиране на участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от възложителя условия.
Комисията оповести допуснатите участници до етап „отваряне на
ценови предложения“, съгласно резултатите и констатациите от проведеното
заседание на комисията, описани в Протокол 2 от 14.11.2019г.,както следва :

1. Участник „КОНТРАКС“ АД, оферта с вх. 17255/28.10.2019г. по
Обособена позиция № 1“Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“ от
Техническата спецификация.
2.Участник „АДЛ“ ООД, оферта с вх. № 17161/25.10.2019г.
по
Обособена позиция № 2 „ Доставка на принтери и скенери и гаранционна
поддръжка“ от Техническата спецификация
По т.1 от дневния ред:

1. Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагане на ценови
параметри“ на участника „Контракс“ АД за Обособена позиция № 1.

Комисията констатира,че Плик „Предлагане на ценови параметри“ е
запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към
отварянето му.
Комисията отвори плика и оповести, предложената от участника обща
цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1, която е 53 025
лв./петдесет и три хиляди и двадесет и пет лева/ без ДДС.
2. Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагане на ценови
параметри“ на участника „АДЛ“ ООД за Обособена позиция № 2.
Комисията констатира,че Плик „Предлагане на ценови параметри“ е
запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към
отварянето му.
Комисията отвори плика и оповести, предложената от участника
обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, която е
51 420 лв./петдесет и една хиляди четиристотин и двадесет лева/ без ДДС
3. На основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на
„Ф-ТЕХ Компютри“ ООД не се отвари.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
По т.2 от дневния ред:
Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовите
предложения на участниците и констатира, че същите са представени
съобразно предвидените в документацията за участие в процедурата образци за
съответните обособени позиции и са изготвени и попълнени съгласно
изискванията на възложителя.
Предлаганата от участниците цена не надвишава прогнозните
стойности на поръчката и за двете обособени позиции.
На основание посоченото комисията, счита, че представените от
участниците ценови предложения отговарят на изискванията на възложителя.
По т.3 от дневния ред:
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на
икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на
критерия „ най-ниска цена” и на основание чл.70 ал.1,т.1 от ЗОП, комисията
РЕШИ :

Класира:
на първо място за Обособена позиция № 1– „Контракс“ АД;
на първо място за Обособена позиция № 2 – „ АДЛ“ ООД.

По т.4 от дневния ред:
Комисията
предлага на
възложителя да сключи договор за
изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция №1 с класирания
на първо място участник по обособена позиция № 1: „Контракс“ АД.
Комисията
предлага на
възложителя да сключи договор за
изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция №2 с класирания
на първо място участник по обособена позиция № 2: „Контракс“ АД.
Горните решения се взеха както следва:
Гласували:
„за“- 3 –ма членове;
„против“- няма;
„въздържали се“ – няма.
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието
в 15:30 часа.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103,ал.3 от ЗОП
във връзка с чл.58 от ППЗОП и е подписан на 20.11.2019г. , в сграда на ВАС,
гр.София.
КОМИСИЯ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 2680/28.10.2019Г. НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В СЪСТАВ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Младен Семов ………/-п-/………………..

ЧЛЕНОВЕ :
1. Петър Владимиров …………/-п-/………………
2. Надка Бранкова

…………/-п-/……………….

Забележка: Всички подписи са заличени на основание чл. 39а,ал.3 от ЗОП.

