Протокол
№2
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 14.11.2019.г., в 13,00 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.
I. На основание чл. 54,ал.12 от ППЗОП, председателят на комисията
обяви дневния ред на заседанието:
1. Разглеждане на допълнително представените документи, относно
съответствието на участника „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ“ ООД за Обособена позиция
№ 1 „Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“ с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя
съгласно Протокол № 1/06.11.2019г. на основание чл. 54,ал.9 вр.ал.8 ППЗОП и
във връзка с документите по чл. 39,ал.2 от ППЗОП.
2. Разглеждане на офертите на допуснатите участници, в частта
техническо предложение, установяване на съответствието им с предварително
обявените условия от възложителя.
3. Вземане на решение и определяне дата за отваряне и оповестяване
ценовите предложения на
допуснатите участници, при наличие на
предпоставки за това.

По т.1 от дневния ред:
Председателят на комисията докладва, че в определения, в Протокол
№1/ 06.11.2019г. срок са постъпили допълнителни документи в запечатан,
непрозрачен плик от участника
„Ф-ТЕХ
КОМПЮТРИ“ ООД,
с вх. №
17828/08.11.2019г.- 11,08 часа;
Комисията отвори плика и констатира:
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за
обществени
поръчки/еЕЕДОП/
в
електронен
вид,
създаден
чрез
информационната система за еЕЕДОП,в цифрово подписан PDF файл,попълнен
и подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 ППЗОП във
версията PDF формат.
а/ Съобразно констатациите на комисията, отразени в протокол № 1, по
част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово
състояние“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)стр.15 участникът
декларира реализирания общ оборот за последните
три приключили финансови години, който е над изискваното минимално ниво.
б / Участникът декларира съгласно изискването на възложителя в раздел
III, Критерии за подбор, т.1.3 Технически професионални способностиподт.1.3.1. от документацията за участие и съгласно констатациите в протокол
№ 1 на комисията - изпълнение на две доставки, които са идентични с
предмета на обществената поръчка, по обособена позиция № 1. Посочва
описание на доставките, стойностите, датите и получателите , което е над
минималното изискване на възложителя за изпълнение на минимум една
доставка през последните три години,чийто предмет е сходен или идентичен с
предмета на обществената поръчка по обособена позиция №1.
в/ Участникът декларира съгласно изискването на възложителя в раздел
III, Критерии за подбор,т.1.3Технически професионални способностиподт.1.3.3. от документацията за участие и съгласно констатациите в протокол
№ 1 на комисията: една сервизна база , с която разполага , находяща се на
територията на град София, ул. Никола Габровски №110, магазин 4, която
разполага с квалифициран персонал с техническо оборудване, както и всички
необходими средства, техника
и инструменти за извършване на
диагностициране, тестване, сервизиране на компютърна техника и компютърно
оборудване, което съответства на изискването на възложителя, участникът да
разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване , необходими за
изпълнение на поръчката.

д/ В т. 1.3.2. на раздел III „Критерии за подбор“ , „Технически и
професионални способности“ на Документацията, възложителят е поставил
изискване спрямо участниците, а именно да прилагат система за управление на
качеството. Условието е доразвито
в раздел III.1.3. от Обявлението Технически и професионални способности- т.2 и гласи следното: участникът
трябва да е сертифициран по европейски или международен стандарт,
удостоверяващи съответствието му със „ система за управление на качеството“,
с предметен обхват в областта на предмета на поръчката.
Указано е, че
при подаване на оферта участниците декларират
съответствието с минималното изискване, чрез посочване на сертификатите за
въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно
стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или
доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по
съответната обособена позиция, за която участникът участва, както и че
възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Посочено е, че когато участникът не е
имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в
съответните срокове по независещи от него причини , е възможно представяне
и на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество .В
този случай участникът следва да
докаже, че предлаганите мерки са
еквивалентни на изискваните.
В документацията са изложени мотиви за поставяне на това изискване
съгласно разпоредбата на чл. 63,ал.1,т.10 от ЗОП. С критерия се цели да се
установи, че участниците прилагат системи за управление на качеството, които
са от голямо значение при изпълнение на доставки от вид и обем,
съответстващи на настоящата поръчка.При подаване на оферта данните се
представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“,
раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление“ от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП).
Уточнено е, че в хипотезата на чл.67 ал.5 от ЗОП при сключването на
договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с
представяне на копия от валидни сертификати за внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана по стандарта EN ISO 9001:2015 или
еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в
предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата
обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която
участникът участва.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2

от
Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
С офертата Вх. № 17137/25.10.2019г. участникът „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ“
ООД е представил еЕЕДОП, в който, в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел
„Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)стр. 15 не е декларирал съгласно изискванията на възложителя в раздел III
Изисквания към кандидатите,
Критерии за подбор,т.1.3.Технически и
професионални способности-подт.1.3.2. от документацията за участие
–
прилагане на системи за управление на качеството.

Комисията е констатирала в протокол 1,че липсва попълване от
страна на участника съгласно изискванията на документацията за
участие относно обхвата на сертификата за прилагане на системи за
управление на качеството съобразно предмета на обособена позиция
№1.
В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, на участника
по отношение на който са констатирани несъответствия относно изискванията
към личното състояние и/или
критериите за подбор
или липса на
информацията, е указано да представи нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация във връзка с
констатираните в протокола несъответствия и/или липси и/или непълнота на
информацията, включително и за прилагането на стандарт EN ISO 9001:2015
или
еквивалентен
стнадарт. Протокол № 1/06.11.2019г., съдържащ
констатации за установеното несъответствие и липсваща информация и дадени
указания за предоставяне на липсващата информация е получен от участника
на 06.11.2019г.

Въз основа на горното комисията прави следния извод:
От представените данни и информация, в това число допълнително
представените от участника по Протокол № 1/06.11.2019г. документи, приема
за безспорно установено, че участникът не отговоря на предварително
представените критерии за подбор по отношение на изискването участникът
да е сертифициран със „система за управление на качеството“, с обхват
предмета на обособена позиция № 1, посочено в Обявлението и Критериите за
подбор от документацията за участие. Налице е несъответствие с условията
на поръчката, по-конкретно изискването за технически и професионални
възможности, заложено в раздел III, точка.1.3, подточка 1.3.2.
от
документацията. Този порок в еЕЕДОП на участника „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ“
ООД, от 08.11.2019г. не е преодолян с предоставената му на основание чл.
54,ал.8 от ППЗОП възможност, поради което следва да се приеме, че
дружеството не може да продължи участието си в процедурата.
Комисията единодушно реши:

Предлага на възложителя да бъде отстранен участникът „Ф-ТЕХ
КОМПЮТРИ“ ООД, от участие в процедурата на основание чл. 107,т.1 от ЗОП.
По т.2 от дневния ред:
На основание чл. 56 ал.2 ППЗОП, комисията продължи своята работа с
преглед на съдържанието на допуснатите участници, в частта им техническо
предложение за установяване на съответствието им с предварително обявените
условия
от възложителя в документацията за обществената поръчка. В
резултат на това беше установено следното:

1.Оферта с вх. №17255/28.10.2019г. от „КОНТРАКС“ АД по
Обособена позиция № 1“Доставка на компютри и гаранционна
поддръжка“.
Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 1 от
обществената поръчка-“Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“.
Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката
по образец – приложение №2.1 на възложителя, като и е приложил подробна
техническа документация.
Комисията констатира следното:
След преглед на техническото предложение на участника, същото
отговаря на техническата спецификация на възложителя и на поставените
условия и изисквания за изпълнение на поръчката съгласно документацията за
обществената поръчка.

На база на направените
единодушно следното решение:

констатации,

комисията

взе

Техническото предложение на участника отговаря на поставените
изисквания и условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата
спецификация на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в
процедурата по обособена позиция №1, свързано с отваряне на ценовите
предложения.

2.Оферта с Вх. №
17161/25.10.2019г. от „АДЛ“ ООД по
Обособена позиция № 2 „ Доставка на принтери и скенери и
гаранционна поддръжка“
Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 от
обществената поръчка-“Доставка на принтери и скенери и гаранционна
поддръжка“. Участникът е представил техническо предложение за изпълнение

на поръчката по образец – приложение №2.2
приложил подробна техническа документация.

на възложителя, като и е

Комисията констатира следното:
След преглед на техническото предложение на участника, същото
отговаря на техническата спецификация на възложителя и на поставените
условия и изисквания за изпълнение на поръчката съгласно документацията за
обществената поръчка.

На база на направените
единодушно следното решение:

констатации,

комисията

взе

Техническото предложение на участника отговаря на поставените
изисквания и условия за изпълнение на поръчката съгласно техническата
спецификация на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в
процедурата по обособена позиция №2, свързано с отваряне на ценовите
предложения.
3. На основание чл. 57,ал.3 ППЗОП,комисията взе решение да отвори
и оповести ценовите предложение на допуснатите участници 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.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал.12, във
връзка с чл.56, ал.2 от ППЗОП и е подписан на 14.11.2019г. , в сграда на ВАС,
гр.София.
КОМИСИЯ, СЪГЛАСНО
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В СЪСТАВ :

ЗАПОВЕД

№

2680/28.10.2019Г.

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

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

Забележка: Всички подписи са заличени на основание чл. 36а,ал.3 от ЗОП.

НА

