ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-310 от 16.09.2015 г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на софтуерна поддръжка” чрез публична
покана, публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален номер 9045615.
Днес 16.09.2015 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД;
Членове:
2. Инж Данчо Ангелов – спец. МТ и ИО;
3. Пламенка Георгиева – Главен счетоводител;
4. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
5. Ангелинка Тодорова – Инспрктор ЗБР, организатор и ОМП,
съгласно горепосочената заповед се събра за да разгледа подадените оферти относно
обществената поръчка с предмет „Осигуряване на софтуерна поддръжка ”, съобразно
разпоредбите на Закона за обществени поръчки и условията обявени в публична покана №
9045615.
На заседанието на комисията присъства г-н Петър Пенчев Троянски - управителя
на участник в процедурата ППС Технопрограма” ООД І .
Възложителят, представи на комисията три оферти регистрирани в деловодството
на лечебното заведение с приложен списък, както следва :
1. ЕТ„Писофт-П.Живков,Г.Иванова”
- .вх.№ 87 / 14.09.2015г. - 13:30 ч.;
2. Гама Консулт-Калинкин,Прокопов и сие СД
- вх.№ 88 / 15.09.2015 г. - 10:45 ч.;
3. „ППС Технопрограма” ООД
- вх.№ 89 / 15.09.2015 г. – 11:30 ч.
На основание чл.101г, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмите – подали
оферти, назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата, съгласно
текста на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.
Комисията съобрази действията си с нормативните изисквания, констатира, че
офертите са в запечатани непрозрачни пликове и пристъпи към отварянето им по реда на
тяхното получаване.
Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП, офертите и на участниците съдържат :
1. Данни за лицето, което прави предложението;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение;
4. Срок на валидност на офертата – 60 дни от датата на подаване.
Комисията завери с подписите си представените от участниците технически и
ценови предложения, като предостави и възможността присъстващия участник да
подпише техническите и ценовите оферти на другите участници.
С това приключи публичната част на заседанието и след като присъстващия
участник напусна заседанието, комисията започна обстойно разглеждане на подадените
оферти.
Комисията констатира:
І. Участието по обособени позиции е следното:
1. ЕТ„Писофт-П.Живков,Г.Иванова” - за обособена позиция № 2;
2. Гама Консулт-Калинкин,Прокопов и сие СД - за обособена позиция № 1;
3. „ППС Технопрограма” ООД - за обособени позиции № 3 и № 5.

ІІ.Представените оферти отговарят на изискванията на възложителя и на
разпоредбите на ЗОП.Представени са необходимите документи относно доказване на
техническите възможности за изпълнението на поръчката..
ІІІ. Ценовите предложения са като следва:
1. ЕТ„Писофт-П.Живков,Г.Иванова” за обособена позиция № 2 –месечна крайна цена
460.00 лева;
2. Гама Консулт-Калинкин,Прокопов и сие СД за обособена позиция № 1- месечна цена
1914.82 лева с вкл.ДДС;
3. „ППС Технопрограма” ООД:
3.1. за обособени позиции № 3 – месечна цена 456.00 лева с вкл.ДДС;
3.2. за обособена позиция № 5 – месечна цена 91.50 лева с вкл.ДДС.
Всички ценови предложения са съобразно обявения от възложителя финансов
ресурс.
Комисията реши и предлага на Възложителя за изпълнители на обществената
поръчката с предмет: „Осигуряване на софтуерна поддръжка”:
1. ЕТ„Писофт-П.Живков,Г.Иванова” с оферта вх.№ 87 / 14.09.2015г. за обособена позиция
№ 2;
2. Гама Консулт-Калинкин,Прокопов и сие СД с оферта вх.№ 88 / 15.09.2015 г. за
обособена позиция № 1;
3. ППС Технопрограма” ООД с оферта вх.№ 89 / 15.09.2015 г. за обособени позиции № 3
и № 5.
Комисията уведомява възложителя, че за обособена позиция № 4 няма подадена
оферта.
С това комисията приключи разглеждането, оценяването и класирането на подадените
оферти относно обществената поръчка с предмет: : „Осигуряване на софтуерна
поддръжка”, публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален номер 9045615.
Този протокол, както и цялата документация ще бъдат връчени на възложителя от
председателя на комисията .
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