ПРОТОКОЛ
№6

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 23.08.2016г. в 10.00 ч. в зала № 3 в сградата на ВАС,гр.
София,бул. „Александър Стамболийски” №18,ет.3, комисията, назначена със
Заповед №773/ 07.06.2016г. на председателя на Върховния административен
съд се събра в състав,както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : – Александър Николов- главен секретар на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Спас Манов – началник отдел ИСКСС на ВАС;
2. Мария Чукова – главен експерт - софтуерна поддръжка в отдел
ИСКСС, резервен член по Заповед № 773/07.06.2016 г. на мястото на Надежда
Цветкова- главен експерт –софтуерна поддръжка в отдел ИСКСС на ВАС, която
е в отпуск.
3. Петър Владимиров – главен експерт- хардуерна поддръжка в отдел
ИСКСС на ВАС;
4. Мариана Едрева – старши експерт-счетоводител в дирекция „ФАО”
на ВАС.
Председателят на комисията докладва,че от участника „ Патов и
дъщери“ ЕООД, с Писмо Вх. № 12741/18.08.2016 г. са постъпили следните
документи:
1.Декларация
от
Калоян
Йорданов
Балабанов
за
съгласие/ангажираност на експерт на основание чл.51,ал.1 от ЗОП/отм./ в
изпълнение на поръчката – оригнал;
2.Декларация
от
Александър
Георгиев
Манолов
за
съгласие/ангажираност на експерт на основание чл.51,ал.1 от ЗОП/отм./ в
изпълнение на поръчката – оригнал;

3. Декларация от Иван Ангелов Сираков за съгласие/ангажираност на
експерт на основание чл.51,ал.1 от ЗОП/отм./ в изпълнение на поръчката –
оригнал;
4.
Декларация
от
Константин
Кирилов
Брънеков
за
съгласие/ангажираност на експерт на основание чл.51,ал.1 от ЗОП/отм./ в
изпълнение на поръчката – оригнал;
След като бяха обсъдени представените декларации, комисията прие,
че участникът“Патов и дъщери“ ЕООД разполага с четирима сертифицирани
специалисти от производителя на предлаганото оборудване и доказва
минималното изискване на възложителя,посочено в III.
2.3. Технически
възможности-точка 10 и в Документацията за участие-раздел II. Подготовка и
подаване на оферти -т.13.1,б.“ж“
След извършения преглед комисията констатира,че участникът
„ Патов и дъщери“ЕООД е представил изискуемите документи и е доказал
съответствието си с всички критерии за подбор,обявени от възложителя.

Предвид гореизложеното,комисията

РЕШИ:

Допуска участника : „ Патов и дъщери“ ЕООД до
разглеждане на техническото му предложение за изпълнение
на обособена позиция №2„ Доставка на принтери и скенери за
нуждите на ВАС“.
Комисията насрочи следващото работно заседание
от 10. 00 часа.

за 02.09.2016г.

Работно заседание на 02.09.2016 г.
Комисията, в същия състав продължи работа по разглеждане на
техническите предложения на участниците.
Техническите предложения на участниците са оформени съобразно
предложения от ВАС образец.
При разглеждане на техническите предложения от предложенията за
изпълнение на обособена позиция 2 от поръчката на фирмите СИЕНСИС АД и
„Патов и дъщери“ ЕООД комисията установи следното:

1.Техническо предложение на „Патов и дъщери“ ЕООД
Предложените монохромни мрежови принтери отговарят напълно на
заложените минимални технически изисквания.
Предложените документни скенери отговарят напълно на заложените
минимални технически изисквания.
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.

2.Техническо предложение на СИЕНСИС АД
Предложените монохромни мрежови принтери отговарят напълно на
заложените минимални технически изисквания, а при някои параметри –
скорост на печат, процесорна честота, тежест на хартията и гаранционен
срок дори ги надвишават.
Предложените документни скенери не отговарят на едно от посочените
минимални технически изисквания в Техническата спецификация, а
именно – максимален размер на оригинала през ADF. Посоченият размер
– 216 мм х 864 мм е по-малък от изискания – 216 мм х 914 мм.
Предложените документни скенери отговарят на всички останали
заложени минимални технически изисквания, а при някои параметри –
капацитет на ADF и скорост на сканиране дори ги надвишават.
В заключение комисията счита, че техническото
участника

не

съдържа

информация

по

всички

точки

предложение на
от

Техническата

спецификация на поръчката и не отговаря на изискванията на възложителя,
посочени документацията за участие.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 69,ал.1 от ЗОП
/отм./,комисията предлага участникът „ Сиенсис „ АД да бъде
отстранен от участие в процедурата.

Комисията

реши следващото публично заседание, на което

да

бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници за обособена
позиция № 2 “Доставка на принтери и скенери за

нуждите на ВАС„ да се

проведе на 09.00.2016 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 02.09.2016 година.

КОМИСИЯ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………/п/………………….. Александър Николов

ЧЛЕНОВЕ :

1……………………/п/………………………….. Спас Манов.
2. ………………/п/…………………………… Мария Чукова
3.…………………/п/…………………………Петър Владимиров.
4. ………………/п/……………………….Мариана Едрева.

