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ПРОТОКОЛ № 2 

 

от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № РД-16-278/22.06.2020 г. на 

Изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД, със задача да разгледа и оцени 

офертите в процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с 

предмет: „Осигуряване на лицензи и поддръжка за продукти Oracle  за нуждите на дирекция 

"Комуникационни и информационни системи“ /ДКИС/, Министерство на вътрешните 

работи“, открита с Решение № 51-00-26/15.05.2020 г. на Изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД. 

 

I. На 25.06.2020 г. в 14:30 ч. в зала № 501, в сградата на „Информационно обслужване“ АД, 

гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, Комисията, назначена със Заповед № РД-16-278/22.06.2020 

г. на Изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД, продължи своята работа по 

отваряне на ценовoтo предложениe на участника в обществената поръчка, допуснат до този етап 

на процедурата. 

Комисията заседава в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миряна Йовева – Експерт в отдел „Обществени поръчки“; 

ЧЛЕНОВЕ:  

Петя Михайлова – Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“; 

Людмил Димитров – Заместник - директор, информационни технологии - Дирекция       

„Системна интеграция и иновации“.  

 

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения участникът е уведомен със съобщение, публикувано в Профила на купувача на 

«Информационно обслужване» АД на 22.06.2020 г. Същото е изпратено и на посочената в 

офертата на участника електронна поща.  

На публичното заседание на комисията присъства упълномощен представител на 

участника „Сиенсис“ АД, описан в приложения към настоящия протокол Присъствен списък. 
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Членовете на Комисията извършиха проверка на самоличността на присъстващия упълномощен 

представител на участника и на представеното пълномощно. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение на участника както следва:  

1. Ценово предложение на „Сиенсис” АД:  

1. Цена за доставка на лицензите по таблица №2 от Техническата спецификация: 

1 157 307 лв. без ДДС;   

2. Цена за извършване на поддръжка на продукти Oracle за първия 12–месечен 

период, считано от приемане на доставката на лицензите при условията на проекта на договор: 

835 466 лв. без ДДС. 

3. Цена за извършване на поддръжка на продукти Oracle за втория 12–месечен 

период, при условията на проекта на договор: 868 226 лв. без ДДС. 

4. Цена за извършване на поддръжка на продукти Oracle за третия 12–месечен 

период, респективно в срок до 14.04.2023 г. за лицензите по таблица 1 от Техническата 

спецификация: 901 763 лв. без ДДС. 

Предложената обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на 

обществената поръчка  е: 3 762 762 лв. без ДДС. 

Ценовото предложение беше подписано от всички членове на комисията. 

С извършването на тези действия публичната част на заседанието приключи и 

Председателят й обяви, че комисията ще продължи дейността си в закрито заседание. 

При разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията констатира 

следното: 

Ценовото предложение на „Сиенсис” АД е изготвено съобразно образеца към 

документацията, утвърдена с решението на Възложителя за откриване на процедурата. Същото е 

подписано от представляващия дружеството. Единичните и общата цена, посочени цифром 

съответстват на изписаните такива словом, като не са констатирани аритметични грешки и други 

несъответствия. Предложените единични и обща цена не надвишават максимално допустимия 

финансов ресурс на Възложителя.  

С оглед изложеното Комисията единодушно реши да допусне до класиране офертата на 

участника.Предвид факта, че е представена само една оферта по обществената поръчка, 

класирането й по избраният критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП е 

неприложимо.  
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На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията предлага да бъде класиран и избран 

за изпълнител участникът, подал единствената оферта - „Сиенсис“ АД . 

Предвид горното комисията взе решение да изготви доклад с резултатите от работата си на 

основание чл. 60 от ППЗОП и на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП да го предаде на Възложителя 

за утвърждаване, заедно с протоколите от работата на комисията.  

 

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа. 

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на Комисията на 25.06.2020 

г.  като електронен документ и е подписан с електронен подпис, създаден с квалифицирано 

удостоверение за електронен подпис.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миряна Йовева – Експерт в отдел „Обществени поръчки“ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

Петя Михайлова – Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ 

 

 

 

Людмил Димитров – Заместник директор, информационни технологии - Дирекция       

„Системна интеграция и иновации“  
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