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Съставен на основание чл. 192 от Закона за обществените поръчки
чл.97,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес 12.05.2017г., в 14.00 часа ,в сградата на ВАС,бул.“Александър
Стамболийски“№18, съдебна зала № 3,трети етаж, се проведе публично
заседание комисията, определена със
Заповед
№648/12.05.2017г. на
председателя на Върховния административен съд, със задача да разгледа,
оцени и класира офертите за изпълнение на обществена поръчка на стойност
по чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП, обявена с Обява Изх.№ 324/26.04.2017г. , с предмет
"Доставка на защитна стена в комбинация с устройство за защита на
електронните пощи на ВАС".
Комисията започна работа в следния редовен състав:
Председател : Спас Манов – началник отдел „ИСКСС“ на ВАС.
Членове :
1. Красимира Георгиева – експерт –обществени поръчки на ВАС.
2. Мариана Едрева – експерт- управление на собствеността на ВАС.
I.Запознавайки се с документите за възлагане на обществената
поръчка,комисията констатира следното:
На 26.04.2017 г. на електронната страница на ВАС в раздел“Профил
на купувача“е публикувана Обява Изх.№ 324/26.04.2017г., техническа
спецификация и друга информация към обявата. В същия ден на Портала на
обществените поръчки в АОП е публикувана „ Информация за публикувана в
профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3
от ЗОП под № 325/26.04.2017г.
В Обява № 324/26.04.2017г. е обявен срок за получаване на оферти
до 04.05.2017г.,като е посочено мястото,датата и часът на публичното отваряне
на офертите. До първоначално определения краен срок в регистратурата на
ВАС са регистрирани по-малко от три оферти,поради което на основание чл.
188, ал.2 от ЗОП възложителят е удължил срокът за получаване на оферти.
На 05.05.2017г. на електронната страница на ВАС в раздел“Профил
на купувача“ е публикувано Съобщение№ 355/05.05.2017г., с което срокът за

получаване на оферти е удължен до 12.00ч на 12.05.2017г.,а за дата на
публично отваряне на офертите е посочена датата 12.05.2017г.-14.00ч.На
същата дата/05.05.2017г./ на Портала на обществените поръчки в АОП е
публикувана „ Информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП под № 355/05.05.2017г.,
като е отбелязано, че информацията е за удължаване на първоначалния срок
за получаване на оферти.
На 12.05.2017 в 14.00 часа председателят на горепосочената комисия
прие
описа от входящия регистър на постъпилите оферти, съдържащ
данните по чл. 48,ал.1 от ППЗОП и общо 1/един/ брой оферта.
Постъпилата оферта е от Сиенсис АД, с Вх.№ 6895/04.05.2017г., в
11:45 часа.
На заседанието на комисията присъстваше Благовеста Георгиева
Апостолова, упълномощен представител на Сиенсис АД.
Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.103,ал.2
от ЗОП във връзка с чл.97,ал.2 от ППЗОП.
Комисията и присъстващият
представител констатираха ,че
офертата
е
подадена
в
съответствиес
чл.47,ал.2
от
ППЗОП,в
запечатана,непрозрачна опаковка.
Председателят на комисията пристъпи към отварянето
обявяването на ценовото предложение на участника , и оповести:
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1.Списък на документите,съдържащи се в офертата на Сиенсис АД,
подписан от изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Медаров и
описаните в него документи са налични.
2. ЕЕДОП- подписан от г-н Николай Медаров –изпълнителен директор
и член на СД, г-н Александър Тодоров- председател на СД и г-н Емил Еневчлен на СД.
3. Референции:
- Удостоверение с Изх.№1125/20.10.2015 г. на МФ Държавна комисия
по хазарта;
- Референция от Транз Марин Интернешънъл АБ;
- Удостоверение- препоръка от 03.06.2016г. на Юробанк България АД;
- Референция с Изх. № 10-54-39/24.03.2016г. на Община Стара Загора;
- Референции от 22.04.2016г. на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД Пловдив.
4. Сертификат ISO 9001:2015 на Сиенсис АД.
5. Сертификат ISO/IEC 20000-1:2011 на Сиенсис АД.

6. Сертификат ISO/IEC27001:222013 на Сиенсис АД.
7.Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2, и 7 ог г-н Николай Евгениев Медаров,
г-н Алексанъдр Тодоров Тодоров и г-н Емил Стоянов Енев.
8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.1,2 и 7
от ЗОП от изпълнителния директор г-н Николай Медаров.
9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици от изпълнителния директор г-н Николай
Медаров.
10.Декларация по чл.2,ал.6 от Закона за мерките срещу изпирането на
пари от изпълнителния директор г-н Николай Медаров.
11.Декларация за производствената листа на производителя от
изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Медаров.
12.Предложение за изпълнение
на поръчката, в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя, подписано от
изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Медаров.
13.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
от изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Медаров
14.Декларация за срока на валидност на офертата от изпълнителния
директор на дружеството г-н Николай Медаров.
15. Декларация за гаранционна поддръжка на представеното техническо
оборудване от изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Медаров.
16.Упълномощително писмо от 03.05.2017г. от производителя на
предлаганото оборудване.
17.Списък на специалистите, които ще изпълняват дейностите по
предмета на поръчката, подписан от изпълнителния директор на дружеството
г-н Николай Медаров, с приложени отчети за сертификацията им.
18.Декларация за сервизна база от изпълнителния директор на
дружеството г-н Николай Медаров, с приложено детайлно описание на
ескалационна/сервизна процедура на Сиенсис АД.
19. Декларация относно изискванията към предлаганото оборудване от
изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Медаров.
20. Сертификат.

21.Документи, доказващи че предлаганата техника има степен на защита
и електромагнитна съвместимост.
22.Технически католози/брошури.
23.Декларация за свързани лица от изпълнителния директор на
дружеството г-н Николай Медаров.
24.Плик „Предлагани ценови параметри“.
Ценово предложение е
подписано от изпълнителния директор на дружеството г-н Николай Медаров.
Предложената цена за изпълнение на поръчката е 54 376 /петдесет
и четири хиляди триста и седемдесет и шест /лв.без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията

II. На 19.05.2017 г. комисията продължи своята работа по проверка за
съответствие с условията за участие.
В представените към офертата декларации е декларирана липса на
обстоятелства по чл. 54,ал.1,т.1-5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството- участник
в обществената поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

III. Проверка на съответствието с изискванията за технически и
професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя
сертификати.
1. Опит в изпълнението на доставки със сходен предмет – минимум две
доставки в тригодишен период от крайната дата на подаване на оферти.
В ЕЕДОП – Част IV: Критерии за подбор ,Раздел. В:Технически
способности - 1б) са отразени с индентичен или сходен предмет, през
последните три години 5 /пет/ договора – от 2014 /един/ и от 2015/четири/.Към
ЕЕДОП са приложени 5 броя,препоръки/референции/ удостоверения,отнасящи
се за изпълнените договори - доставки на комуникационна техника, защитни
стени с интегрирана антивирусна защита на електронните пощенски услуги.
От информацията в ЕЕДОП и представените към него документи се
установява,че е изпълнено и доказано
изискването на възложителя за
минимум две доставки със сходен предмет за последните три години.
2. Да прилага система за контрол на качеството, сертифицирана от
акредитиран сертификационен орган, за съответствие със стандарта ISO
9001:2015 или еквивалентен с обхват в областта на информационните
технологии.

Представено е копие от Сертификат ISO 90001: 2015, рег.№ 2160312017 AQ-BGR-RvA, изд. на 13.04.2017, с валидност на действие до 25.07.2019 г.
за контрол на качеството с обхват в областта на Информационните технологии,
за съответствие на системата на управление на Сиенсис АД със стандарта за
системи за управление на качеството ISO 90001: 2015.
3. Да прилага система за контрол на услугите, сертифицирана от
акредитиран сертификационен орган, за съответствие със стандарта ISO/IEC
20000-1:2011 или еквивалентен с обхват в областта на информационните
технологии.
Представено е копие от Сертификат ISO 20000-1: 2011,рег.№ 2160292017AQ-BGR-UKAS, изд. на 08.08.2016 г.,с валидност на действие до
07.08.2019г., за контрол на услугите с обхват в областта на Информационните
технологии, за съответствие на системата на управление на Сиенсис АД със
стандарта за системи за управление на ИТ услугите ISO 20000-1: 2011.
4. Да прилага система за контрол на сигурността ин информацията,
сертифицирана от акредитиран сертификационен орган, за съответствие със
стандарта ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен с обхват в областта на
информационните технологии.
Представено е копие от Сертификат ISO/IEC 27001:2013, рег. № 2160282017 AIS-BGR-UKAS, изд. на 18.08.2016 г., с валидност на действие до
17.08.2019 г. за контрол на сигурността на информацията в областта на
информационните технологии, за съответствие на системата на управление на
Сиенсис АД със стандарта за управление на сигурността на информацията
ISO/IEC 27001:2013.
Всички представени сертификати са отразени в Част ІV, Раздел Г от
ЕЕДОП.
5.Да декларира, че доставеното оборудване ще бъде ново,
неупотребявано и в актуалната производствена листа на производителя за
2017/2018 година.
Участникът е представил
декларация с информация, че в
производствената листа на производителя за 2017/2018 г. предлаганото
оборудване за изпълнение на поръчката ще бъде актуално.
6.Да осигури възможност за гаранционно, сервизно и извънгаранционно
обслужване от сертифициран персонал за техническото оборудване,което
предлага.
Представено е Уведомително писмо от 03.05.2017г. от Управляващия
финансов директор на Cisco, производител на предлаганото оборудване, с
което се удостоверява, че Сиенсис АД е оторизирано да достави оборудването
и в рамките на договора производителят ще му осигури поддръжка и гаранция.

7.Сиенсис АД
поддържа
център за техническа поддръжка на
територията на град София и е представил документ, детайлно описващ
предлаганата от него поддръжка с описани начин на заявяване на проблеми и
варианти за ескалирането им.
8.Сиенсис АД разполага с квалифициран персонал за изпълнение на
поръчката, притежаващи валидни сертификати от производителя на техниката
за извършването на горепосочените дейности;
Приложени са валидни сертификати на специалистите , които ще
изпълняват поръчката - 2-ма технически специалистa със сертификат CCNA
Security и 2-ма технически специалистa със сертификат CCNP Security, с които
е изпълнено минималното изискване на възложителя.
Комисията установи,че представеният ЕЕДОП и документите към
офертата на участника Сиенсис АД отговарят на изискванията на възложителя
за лично състояние и критерии за подбор и допуска участника до разглеждане
на техническото предложение.
Решението на комисията е взето единодушно.

IV. На 26.05.2017 г. комисията продължи своята работа по проверка за
съответствието на техническото предложение с изискванията на
възложителя.
Комисията след като разгледа техническото предложение на участника
констатира следното:
Техническото предложение на участника е оформено съобразно
предложения от ВАС образец.
Участникът е предложил оборудване с параметри, покриващи или
надхвърлящи минималните изисквания на Възложителя. Направеното
техническо описание на техническото предложение е 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.
След като разгледа техническото предложение, представено от
участника, комисията установи, че е в пълно съответствие с изискванията,
съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

V.След проверка на техническото предложение, комисията взе предвид,че
обявеният критерий за възлагане е най-ниска цена.
Ценовото предложение на участника е :
Мрежово о оборудване -31 974 лв. без ДДС
Софтуерни пакети за защита – 9 440 лв. без ДДС
Лиценз на обновяване на всички софтуерни компоненти на устройства
за защита на електронните пощенски кутии за минимум една година - 10 500
лв. без ДДС
Гаранционна поддръжка на инсталираното оборудване – 2 462 лв. без
ДДС
Въз основа на извършеното разглеждане,оценяване и класиране на
получената оферта,комисията предлага за изпълнител на обществената
поръчка по чл. 20,ал.3,т.2 от ЗОП, Обявена с Обява Изх.№ 324/26.04.2017г. , с
предмет "Доставка на защитна стена в комбинация с устройство за защита на
електронните пощи на ВАС":
Сиенсис АД
Комисията приключи своята работа на 01.06.2017г. след което
настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава
за утвърждаване на възложителя, съгласно чл. 97,ал.4 от ППЗОП.

Председател :

Спас Манов ……/п/………………

Членове :
1. Красимира Георгиева ………/п/…………………
2

Мариана Едрева …………/п/……………………

УТВЪРДИЛ :
Възложител : ………/п/………………
Георги Колев
Председател на ВАС
Дата : 05.06.2017г.
Забележка: всички подписи са заличени, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

