Протокол
№3
от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютърна техника и периферни устройства за
нуждите на Върховния административен съд“

На 09.08.2016г. в 14.00 ч., комисията, назначена със Заповед
№773/ 07.06.2016г. на председателя на Върховния административен съд се
събра в състав,както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : – Красимира Георгиева – гл. експерт обществени
поръчки на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Спас Манов – началник отдел ИСКСС на ВАС;
2. Надежда Цветкова- главен експерт –софтуерна поддръжка в
отдел ИСКСС на ВАС;
3. Петър Владимиров – главен експерт- хардуерна поддръжка в
отдел ИСКСС на ВАС;
4.
Мариана Едрева – старши експерт-счетоводител в дирекция
„ФАО” на ВАС.

Заседанието на комисията се проведе
етаж в сградата на съда.

в зала № 3 , трети

I. Председателят на комисията докладва, че участника „ Ай
Би Ес- България“ ЕООД е представил допълнително на 05.08.2016г.,
с писмо с Вх. № 05.08.2016 г. следните документи:
1. Копие на сертификат, издаден от акредитирани лица за
сертификация на системи за управление на качеството на
произведеното оборудване по стандарта ISO 9001:2008 с обхват,
сходен с предмета на поръчката на производителя на предлаганото

оборудване“ Lenovo“,актуален към момента на валидност на офертата;
2.Декларация по чл.3,т.8 и 4 от Закона за икономическите и
финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим -оригинал;
3. Нов документ, детайлно описващ предлаганата от
участника поддръжка с посочен работещ факс за съобщаване на
проблеми в посочения център за
техническа поддръжка на
предлаганата техника.
4. Писмо OU-77/05.08.2016г за удължаване на срока на
валидност на офертата с 60/шестдесет/ календарни дни.

След
извършения
преглед
комисията
констатира,че
участника „ Ай Би Ес- България“ е представил изискуемите документи
и е доказал съответствието си с всички критерии за подбор,обявени
от възложителя.
Предвид гореизложеното ,комисията
РЕШИ:
Допуска участника „ Ай Би Ес- България“ЕООД до
разглеждане на
техническото
му
предложение
за
изпълнение на обособена позиция №3 „Доставка на сървъри и
токозахранващи устройства за нуждите на ВАС“.
Комисията след като разгледа техническото предложение на
участника констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Участникът е предложили оборудване с параметри, покриващи или
надхвърлящи
техническо

минималните
описание

на

изисквания
техническото

на

Възложителя.

предложение

е

Направеното
съобразено

с

изискванията на Възложителя и изложеното в документацията и в Техническата
спецификация. Предложението включва необходимото описание, позволяващо
съпоставка със съответните изискуеми технически параметри, определени в
Техническата

спецификация.

В

представената

техническа

документация

недвусмислено се посочват предлаганите устройства, техните

модели,

съпътстващия

софтуер

и

е

възможна

съпоставка

между

минималните

изисквания на Възложителя и предлаганата спецификация от участника.

В заключение комисията счита, че техническото предложение на
участника съдържа информация по всички точки от Техническата
спецификация на поръчката и отговарят на изискванията на
възложителя, посочени в документацията за участие.

II. Председателят на комисията докладва,че участника
“Сиенсис“ АД
допълнително на 09.08.2016г., с
писмо с Вх.
№12344/09.08.2016г. е представил документите:
1.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3,т.8 и
чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственициоригинал за обособена позиция №1 и обособена позиция № 2;
2.Декларация за удължаване на срока на валидност на
оферта на участника и за двете обособени позиции с 45/четиридесет и
пет/ работни дни.
След
извършения
преглед
комисията
констатира,че
участника „ Сиенсис“ АД е представил изискуемите документи и е
доказал съответствието си с всички критерии за подбор,обявени от
възложителя.

Предвид гореизложеното,комисията
РЕШИ:
Допуска участника : „ Сиенсис“ АД до разглеждане на
техническото
му предложение за изпълнение на обособена
позиция №1„ Доставка на компютри и монитори за нуждите на
ВАС“.
Комисията след като разгледа техническото предложение
на участника констатира следното:

Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Участникът е предложили оборудване с параметри, покриващи или
надхвърлящи
техническо

минималните
описание

на

изисквания

на

техническото

Възложителя.

предложение

е

Направеното
съобразено

с

изискванията на Възложителя и изложеното в документацията и в Техническата
спецификация. Предложението включва необходимото описание, позволяващо
съпоставка със съответните изискуеми технически параметри, определени в
Техническата

спецификация.

В

представената

техническа

документация

недвусмислено се посочват предлаганите устройства, техните
съпътстващия

софтуер

и

е

възможна

съпоставка

между

модели,

минималните

изисквания на Възложителя и предлаганата спецификация от участника.

В

заключение

комисията

счита,

че

техническото

предложение на участника съдържа информация по всички точки от
Техническата

спецификация

на

поръчката

и

отговарят

на

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

Комисията РЕШИ :
следващото публично заседание, на което да бъдат отворени
ценовите предложения на допуснатите участници за обособена позиция № 1
“Доставка на компютри и монитори за нуждите на ВАС „ и за обособена
позиция № 3“Доставка на сървъри и токозахранващи устройства за нуждите на
ВАС“ да се проведе на 12.08.2016 г. от 10.00 часа , в зала№ 3, трети етаж в
сградата на ВАС.

Участниците да бъдат уведомени чрез съобщение в “Профила на
купувача“,раздел Процедури.
Настоящият протокол се изготви и подписа от всички членове на
комисията на 09.08.2016 година- 16.00 часа.

КОМИСИЯ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………/п/………………….. Красимира Георгиева.

ЧЛЕНОВЕ :
1………………………/п/……………………….. Спас Манов.
2. ……………………/п/……………………… Надежда Цветкова.
3.………………………/п/……………………Петър Владимиров.
4. ……………………/п/………………….Мариана Едрева.

