ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
Главен секретар на ВАС,
в качеството му на длъжностно
лице по чл. 7,ал.1 от ЗОП,
съгласно Заповед 1271/14.08.2017г.
на Председателя на ВАС

ДОКЛАД
от
Комисията, назначена със Заповед № 1455/15.09.2017 г. на Главния
секретар на ВАС, в качеството му на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП,
съгласно Заповед 1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС, за
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на
офертите в за участие в публично състезание по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП
във връзка с чл.178 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на
Върховния административен съд и гаранционна поддръжка“ по
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1“Доставка на
компютри за нуждите на ВАС“; Обособена позиция №2 „Доставка на
принтери, скенери и многофункционално устройство за нуждите на
ВАС“;Обособена позиция № 3 „Доставка на дискова система за бекъп и
архивиране на данни с дедупликация за нуждите на ВАС“,открита
с Решение № 1320/22.08.2017 г. на Главния секретар на ВАС, в качеството
му на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед
1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС и с уникален номер ID 801889
на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
На основание чл. 60,ал.1 от ППЗОП във връзка с провеждане на
публично състезание на обществена поръчка с предмет Доставка на
компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния
административен съд и гаранционна поддръжка“ Ви уведомяваме
следното:
На 15.09.2017 г. в 10.00 часа, в зала № 3, находяща се на етаж 3
в сградата на ВАС, с адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“
№ 18, в изпълнение на Заповед № 1455/15.09.2017 г. на Главния секретар
на ВАС и във връзка с Решение за откриване на процедура за възлагане
на обществена поръчка, с горепосочения предмет, се проведе заседание
на комисията в пълен състава както следва :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надежда Цветкова – експерт софтуерна поддръжка
в отдел ИСКСС на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Красимира Георгиева – експерт-обществени поръчки на ВАС.
2. Петър Владимиров – експерт- хардуерна поддръжка в отдел
ИСКСС на ВАС.
3. Адриана Горанова – експерт- бюджет и финанси в отдел“ФС“ на
ВАС.
4.Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел „ФС“
на ВАС.
на основание чл. 103 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и
чл. 54 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки
/ППЗОП/ в изпълнение на горецитираната заповед на главния секретар

на ВАС, комисията проведе публично заседание
офертите, постъпили в регистратурата на ВАС.

по

отваряне на

На заседанието присъстваха упълномощени представители
участниците:
1. Яна Карлова Ангелова,
България“ ЕООД;

на

упълномощен представител на „ АЙ БИ ЕС-

2. Антон Валентинов Микев, упълномощен представител на „ СИЕНСИС“
АД;
3. Живко Христов Христов, упълномощен представител на „АДЛ“ ООД.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на
средствата за масово осведомаване.

I. На основание чл. 54,ал.1 от ППЗОП, Председателят на комисията
откри заседанието и представи входящия регистър на подадените оферти,
ведно със самите оферти, предадени му по реда на чл.48,ал.6 от ППЗОП.
Комисията констатира, че в определения срок за подаване на
оферти, съгласно Обявлението за поръчката, а именно до 12.00 часа на
14.09.2017 г. са постъпили 3 бр. оферти както следва :
1. Оферта от „ Ай Би Ес- България“ ЕООД, с вх. № 14017/14.09.2017
г.- 10,16 ч.
2. Оферта от „Сиенсис“ АД, с вх. № 14043/14.09.2017г.-11,04 ч.
3. Оферта от АДЛ“ ООД, с вх.№ 14046/14.09.2017 г- 11,07 ч.
След като председателят прочете входящия регистър с участниците,
комисията констатира,че всички оферти са представени в запечатани,
непрозрачни опаковки, върху които са отразени: наименованието на
участника, адрес за кореспонденция и обособените позиции, за които се
подават документите, регистрационния/входящия/ номер на ВАС и часа на
подаване на офертата и съответно са оформени и представени съобразно

изискванията на чл.47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП и изискванията на
Възложителя.
Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации
по чл.103, ал.2 от ЗОП.
II. Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните,
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание в следния ред :

1. „Ай Би Ес-България“ ЕООД
Комисията оповести и провери описа на документите и
информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата
процедура.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „ Предлагани ценови параметри“ и констатира, че такъв е
приложен.
Членовете на комисията подписаха пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“, както и техническите предложения на
участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като представителя на
участника „ Сиенсис“ АД се възползва от предоставеното право.

2.“Сиенсис“ АД
Комисията оповести и провери описа на документите и
информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата
процедура.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „ Предлагани ценови параметри“ и констатира,че такъв е
приложен.Членовете на комисията подписаха пликовете с надпис

„Предлагани ценови параметри“, както и техническите предложения на
участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като представителя на
участника „АДЛ“ ООД се възползва от предоставеното право.

3.“АДЛ“ ООД
Комисията оповести и провери описа на документите и
информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата
процедура.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „ Предлагани ценови параметри“ и констатира,че такъв е
приложен.Членовете на комисията подписаха пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“, както и техническите предложения на
участника.
Председателят на комисията предложи на един от присъстващите
представители на участници да подпише техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като представителя на
участника „Ай Би ЕС- България“Е ООД се възползва от предоставеното
право.
С гореописаните действия на комисията приключи публичната част
от заседанието.
III. На закрити заседания, проведени в периода между 15.09.2017г.
до 27.09.2017 г. в сградата на ВАС , комисията, в обявения състав,
пристъпи към разглеждане по същество на документите по чл. 39,ал.2 от
ППЗОП на допуснатите участници за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя
описани в документацията, като констатира следното:
След като разгледа подробно представените от тримата
участници документи по чл. 39, от ППЗОП за съответствие с

изисквания към личното състояние и критерии за подбор, комисията
констатира, че те съответстват изцяло по обем и съдържание на
изискванията на възложителя. На този етап от работата си комисията
единодушно обобщи резултатите от предварителния подбор по реда на
чл.54, ал.12 от ППЗОП,както следва:
Допуснати до по-нататъшно участие в процедурата са офертите
на „Ай Би Ес-България“ ЕООД, „Сиенсис“ АД и „АДЛ“ ООД.
IV. На основание чл. 56,ал.2 от ППЗОП, комисията продължи своята
работа в подробен преглед на съдържанието на офертите на допуснатите
участници в частта на техническото им предложение за установяване на
съответствието им с предварително обявените условия на Възложителя в
документацията за обществена поръчка. В резултат на това беше
установено следното:
1. Оферта с вх. № 14017/14.09.2017, подадена от „Ай Бй ЕсБългария“ ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на
Обособена позиция № 3 „Доставка на дискова система за бекъп и
архивиране на данни с дедупликация за нуждите на ВАС“.
Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на
поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ по образец,
декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г“ по образец.
Във връзка с гореизложеното, комисията констатира следното:
След преглед от комисията на техническото предложение на
участника, същото отговаря на техническата спецификация на Възложителя
и на поставените условия и изисквания за изпълнение на поръчката
съгласно документацията на обществената поръчка.
На база на направените констатации, комисията взе единодушно
следното решение:
Във връзка с гореизложеното , комисията приема, че техническо
предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия
за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на
Възложителя и допуска участника „ Ай Би Ес- България“ ЕООД до
последващо участие в обществената поръчка.

2. Оферта от с вх. № 14043/14.09.2017г., подадена от „ Сиенсис“
АД
Техническо предложение на участника за изпълнение на
Обособена позиция №1 “Доставка на компютри за нуждите на ВАС „
Участникът е представил техническо предложение за изпълнение
на поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ по
образец, декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г“ по образец.
Във връзка с гореизложеното, комисията констатира следното:
След преглед от комисията на техническото предложение на
участника, същото отговаря на техническата спецификация на Възложителя
и на поставените условия и изисквания за изпълнение на поръчката
съгласно документацията на обществената поръчка.
На база на направените констатации, комисията взе единодушно
следното решение:
Във връзка с гореизложеното ,комисията приема, че техническо
предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия
за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на
Възложителя и допуска участника „Сиенсис “АД до последващо участие
в обществената поръчка.

3. Оферта с вх.№ 14046/14.09.2017 г. от „ АДЛ“ ООД
Техническо предложение на участника за изпълнение на
Обособена позиция №2 „Доставка на принтери, скенери и
многофункционално устройство за нуждите на ВАС“.
Участникът е представил техническо предложение за изпълнение
на поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква“в“ по
образец, декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г“ по образец.
Във връзка с гореизложеното, комисията констатира следното:
След преглед от комисията на техническото предложение на
участника, същото отговаря на техническата спецификация на Възложителя
и на поставените условия и изисквания за изпълнение на поръчката
съгласно документацията на обществената поръчка.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно
следното решение:
Във връзка с гореизложеното ,комисията приема, че техническо
предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия
за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на
Възложителя и допуска участника „АДЛ “ООД до последващо участие в
обществената поръчка.
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията взе решение да
отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници на
02.10.2017г. от 16,30 часа, в сградата ВАС, зала № 3 ,трети етаж, за което
участниците да бъдат уведомени чрез съобщение, което да се публикува
на профила на купувача.
С оглед на гореизложеното е изготвен Протокол № 1 на основание
чл.56,ал.2 и е подписан на 27.09.2017г.
V. На 02.10.2017г. в 16,30 ч. в зала №3,трети етаж в сграда на ВАС,на
бул. „Александър Стамболийски“№18 се проведе публично заседание на
комисията в пълен състава както следва :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надежда Цветкова – експерт софтуерна поддръжка
в отдел ИСКСС на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Красимира Георгиева – експерт-обществени поръчки на ВАС.
2 Петър Владимиров – експерт- хардуерна поддръжка в отдел
ИСКСС на ВАС.
3. Адриана Горанова – експерт- бюджет и финанси в отдел“ФС“ на
ВАС.
4. Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел „ФС“
на ВАС.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на
участниците:
1. Ивайло Никифоров,
ЕС- България“ ЕООД;

упълномощен представител на „ АЙ БИ

2. Цветелина Ангелова- Танева, упълномощен представител на
„ СИЕНСИС“ АД;
3. Живко Христов Христов, упълномощен представител на „АДЛ“
ООД.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията предложи заседанието да се проведе
по следния дневен ред:
1. Отваряне на пликовете с ценовите предложения на допуснатите
до този етап участници и оповестяване на ценовите предложения;
2.Разглеждане на ценовите предложения и проверка за тяхното
съответствие с предварително обявените условия;
3. Оценка на офертите на допуснатите участници по критерия за
възлагане „най-ниска цена".
4.Класиране на участниците по степента на съответствие на офертите
с предварително обявените от Възложителя условия.

По т.1 от дневния ред:
Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с ценовите
предложения на допуснатите до този етап участници и оповестяване на
ценовите предложения. Отварянето на пликовете с ценовите
предложения на допуснатите участници се извърши по реда на подаване
на офертите както следва:
1. Оферта
от „ Ай Би Ес- България“ ЕООД, с вх. №
14017/14.09.2017 г.- 10,16 ч.
Комисията и присъстващия пълномощник на участника „Ай Би ЕсБългария“ ЕООД констатираха,,че плик“Предлагани ценови параметри“ е
запечатан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.

Комисията отвори плика и оповести предложената цена от участника
за доставката на дисковата система за бекъп и архивиране на данни
45 500 лв. / четиридесет и пет хиляди и петстотин лева/ без включен ДДС

2. Оферта от „Сиенсис“ АД, с вх. № 14043/14.09.2017г.-11,04 ч.
Комисията и присъстващия пълномощник на участника „Сиенсис“
АД констатираха,,че плик“Предлагани ценови параметри“ е запечатан, с
ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.
Комисията отвори плика и оповести предложената цена от участника
за доставката на компютърни системи е 12 978 лв. / дванадесет хиляди
деветстотин седемдесет и осем лв./ без включен ДДС

3. Оферта от АДЛ“ ООД, с вх.№ 14046/14.09.2017 г- 11,07 ч.
Комисията и присъстващия
пълномощник на участника
„АДЛ“ ООД констатираха,,че плик“Предлагани ценови параметри“ е
запечатан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.
Комисията отвори плика и оповести предложената цена от участника
за доставката на периферна техника е 15 580лв. / петнадесет хиляди
петстотин и осемдесет лв./ без включен ДДС .
II. След извършване на действията по чл.57,ал.3, изречение трето от
ППЗОП, публичната част на заседанието на комисията приключи в 17,00
часа като присъстващите пълномощници на участниците напуснаха залата.
Комисията взе единодушно решение да продължи работа по т.2,т.3
и т.4 от дневния ред на 03.10.2017 г. от 10,00 часа.
III. На 03.10.2017 г. от 10,00 часа, комисията в пълен състав
продължи работа си в закрито заседание по т.2,т.3 и т.4 от дневния ред.

По т.2 от дневния ред
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на
участниците и проверка на съответствието им с предварително обявените
условия и констатира следното:
1. „Ай Би Ес-България“ ЕООД :
Комисията установи,че ценовото предложение на участника е
изготвено и попълнено съгласно изискванията на Възложителя по образец
от документацията за участие в процедурата.
На основание горепосоченото комисията единодушно счита,че
представеното от участника ценово предложение за доставка на
дисковата система за бекъп и архивиране на данни, отговаря на
изискванията на Възложителя.
2. „ Сиенсис „ АД :
Комисията установи,че ценовото предложение на участника е
изготвено и попълнено съгласно изискванията на Възложителя по образец
от документацията за участие в процедурата.
На основание горепосоченото комисията единодушно счита, че
представеното от участника ценово предложение за доставка на
компютърни системи, отговаря на изискванията на Възложителя.
3. „АДЛ“ ООД:
Комисията установи,че ценовото предложение на участника е
изготвено и попълнено съгласно изискванията на Възложителя по образец
от документацията за участие в процедурата.
На основание горепосоченото комисията единодушно счита, че
представеното от участника ценово предложение за доставка на
периферна техника, отговаря 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 за възлагане:“най-ниска цена“,
съгласно чл.70,ал.2,т.1 от ЗОП, изразяваща се в най-ниската предложена
цена за доставката на техниката по Обособена позиция № 1“Доставка на
компютри за нуждите на ВАС“; Обособена позиция №2 „Доставка на
принтери, скенери и многофункционално устройство за нуждите на
ВАС“;Обособена позиция № 3 „Доставка на дискова система за бекъп и
архивиране на данни с дедупликация за нуждите на ВАС“.
„Най-ниска цена“ за Обособена позиция № 1“Доставка на компютри
за нуждите на ВАС“ е предложена от участника „ Сиенсис“ АД - 12 978 лв.
/ дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лв./ без включен
ДДС.
„ Най-ниска цена“ за Обособена позиция № 2 „ Доставка на
принтери, скенери и многофункционално устройство за нуждите на
ВАС“ е предложена от участника „АДЛ“ ООД - 15 580лв. / петнадесет
хиляди петстотин и осемдесет лв./ без включен ДДС.
„ Най-ниска цена“ за Обособена позиция № 3 „Доставка на дискова
система за бекъп и архивиране на данни с дедупликация за нуждите на
ВАС“ е предложена от участника „ Ай Би Ес-България“ ЕООД - 45 500 лв. /
четиридесет и пет хиляди и петстотин лева/ без включен ДДС.

По т.4 от дневния ред
Класиране на офертите по степен на съответствие на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия. Офертата с
предложена „ най-ниска цена“ се класира на първо място.
Комисията предлага единодушно на
Възложителя следното
класиране на допуснатите участници по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените от Възложителя условия :

първо място:
“Доставка

„Сиенсис“ АД

за

Обособена позиция № 1

на компютри за нуждите на ВАС“ с предложена цена -

12 978 лв.

/ дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лв./ без включен
ДДС.
първо място: „ АДЛ“ ООД за Обособена позиция №2„ Доставка на
принтери, скенери и многофункционално устройство за нуждите на ВАС“ е
предложена от участника с предложена цена - 15 580лв.
/ петнадесет хиляди петстотин и осемдесет лв./ без включен ДДС.
първо място : „ Ай Би Ес –България“ ЕООД за Обособена позиция
№ 3„Доставка на дискова система за бекъп и архивиране на данни с
дедупликация за нуждите на ВАС“ с предложена цена - 45 500 лв.
/ четиридесет и пет хиляди и петстотин лева/ без включен ДДС.
Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно предлага на
Възложителя :
1.за изпълнители на обществената поръчка да бъдат определени:
за Обособена позиция № 1 “Доставка на компютри за нуждите на
ВАС“ – „Сиенсис „ АД ;
за Обособена позиция № 2 „ Доставка на принтери, скенери и
многофункционално устройство за нуждите на ВАС – „АДЛ“ ООД ;
за Обособена позиция № 3 „Доставка на дискова система за бекъп
и архивиране на данни с дедупликация за нуждите на ВАС“ - „Ай Би ЕсБългария“ ЕООД.
2. да се сключат договори за изпълнение на обществената поръчка
с класираните участници.

С оглед на гореизложеното е изготвен Протокол № 2 на основание
на основание чл. 57,ал.3 и 58 от ППЗОП, вр. чл.181,ал.4 от ЗОП,вр. чл.
103,ал.3 от ЗОП подписан на 04.10.2017 г. и е неразделна част от
предходния протокол на комисията/ Протокол№ 1/27.09.2017 г./
Комисията представи на възложителя цялата документация в
процедурата и офертите на участниците за вземане на решение за
определяне на изпълнители по обществената поръчка с предмет:
“ Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния
административен съд и гаранционна поддръжка“.
Дата на предаване на доклада на възложителя 06.10.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Надежда Цветкова – експерт софтуерна поддръжка в отдел ИСКСС
на ВАС ……….……………………
ЧЛЕНОВЕ :
1. Красимира Георгиева – експерт-обществени поръчки
на
ВАС …………/п/…………………..
2. Петър Владимиров – експерт- хардуерна поддръжка в отдел
ИСКСС на ВАС ………/п/……………….
3. Адриана Горанова – експерт- бюджет и финанси в отдел“ФС“ на
ВАС ……………/п/…………………
4.Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел „ФС“
на ВАС ………/п/…………………….

УТВЪРДИЛ :
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ……………………….
Александър Николов
Главен секретар на ВАС,
в качеството му на длъжностно лице по чл. 7,ал.1 от ЗОП,
съгласно Заповед 1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС

Дата : ………………………
Забележка: Заличени са подписите на лицата съгласно чл. 2 от ЗЗЛД.

