ПРОТОКОЛ №1

На 28.06.2017 г. в 14.00 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 4 на етаж -1, в изпълнение на Заповед № 200/28.06.2017 г.
на председателя на КФН във връзка с Решение № 802-ОП/05.06.2017 г. за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация на съществуващата
стационарна телефонна система до ІР телефония в Комисията за финансов надзор” и уникален
номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00061-2017-001, се събра на
заседание комисия в състав:
Председател: Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, директор, дирекция „Информационни
технологии”;
Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – директор, дирекция „Финансово – стопански
дейности“;
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт , дирекция „Информационни
технологии ”;
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Финанси, счетоводство и
управление на собствеността”;
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт, отдел „Нормативна дейност”,
дирекция „Правна”.
С протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП) е предадена от служител на деловодството на КФН на председателя на
комисията получена един брой оферта за участие в процедурата, както следва:
1. Оферта вх. № 001/27.06.2017 г., представена в 17.10 ч. от „Контракс”АД.
Получената опаковка с офертата на участника е запечатана, непрозрачна, с
ненарушена цялост и с посочване на задължителните реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
В деня и часа, обявен за отваряне на офертите се яви упълномощен представител на
участника „Контракс”АД. Представителят на участника представи пълномощно, легитимира
се с лична карта и се вписа в списъка на лицата, присъстващи на заседанието по отваряне на
офертите.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори опаковката и оповести
нейното съдържание, като извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”:
1. Оферта вх. 001/27.06.2017 г. от „Контракс”АД:
При отварянето на офертата, комисията констатира, че същата съдържа:
1.
запечатан, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”;
2.
опис на представените документи в офертата;
3.
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с приложени
доказателства;
4.
техническо предложение, което съдържа:
4.1. пълномощно;
4.2. предложение за изпълнение на поръчката;
4.3. заверено копие от превод на оторизация;
4.4. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
4.5. декларация за срока на валидност на офертата;
4.6. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
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Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри”.
Комисията оповести съдържанието на представените документи, като констатира, че
същите отговарят на приложения опис.
Трима от членовете на комисията (Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД, Заличено обст. на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД, Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
подписаха представеното техническо предложение.
При отварянето на опаковката представителя на участника не възрази по работата на
комисията.
С извършването на горните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи в 14.30 часа и представителят на участника напусна заседанието.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята работа с
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, т.е. документите, които се включват в
заявлението за участие за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП документите, които включва заявлението за участие,
са:
- единен европейски документ за обществени поръчки за участника в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки
от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
- документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
След като разгледа и провери представения ЕЕДОП, комисията установи:
Участникът е попълнил единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), съгласно ЗОП и документацията на обществената поръчка, той е подписан от
лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно направена проверка в информационния масив на
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Съгласно декларираните в ЕЕДОП факти
и обстоятелства, участникът отговаря на изискванията към лично състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
По отношение на критериите за подбор, възложителят изисква:
1.
участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на не по-малко от прогнозната
стойност на поръчката - 88 000 (осемдесет и осем хиляди) лв. за последните три приключили
финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), в зависимост от датата, на която е създаден или е
започнал дейността си.
„Контракс”АД е представил информация в Част IV Критерии за подбор, Раздел Б
Икономическо и финансово състояние, т. 2а) от ЕЕДОП за този оборот и той съответства на
изискванията на Възложителя.
2.
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
участникът да е изпълнил успешно минимум една дейност, идентична или сходна с предмета
и обема на настоящата поръчка. Под дейност, идентична или сходна с предмета и обема на
настоящата поръчка следва да се разбира изграждане и/или надграждане на ІР телефонна
система - доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка
на цялостна инфраструктура, като стойността на изпълнените дейности не е от значение. Под
„изпълнил” се разбират такива дейности, които са приключили в посочения по-горе период,
независимо от датата на възлагането им и гаранционния срок.
Участникът е предоставил информацията в Част IV Критерии за подбор, Раздел В, т.
1б) от ЕЕДОП, като е описал извършени три дейности и е представил три броя референции
към офертата си. В една от референциите липсва цена на извършената дейност, но съгласно
документацията на обществената поръчка Възложителят не изисква извършените дейности да
са с определена стойност.
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3.
участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в областта на настоящата обществена
поръчка.
„Контракс”АД е предоставил информация за сертификата в Част IV Критерии за
подбор, Раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление от ЕЕДОП, като е представил и заверено копие на този сертификат към офертата
си.
4.
участникът да прилага система за управление на сигурността на информацията,
съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, в областта на
настоящата обществена поръчка.
„Контракс”АД е предоставил информация за сертификата в Част IV Критерии за
подбор, Раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление от ЕЕДОП, като е представил и заверено копие на този сертификат към офертата
си.
5.
участникът да прилага система за управление на ИТ услуги, съответстваща на
стандарт БДС EN ISO 20000-1:2011 или еквивалентен в областта на настоящата обществена
поръчка.
„Контракс”АД е предоставил информация за сертификата в Част IV Критерии за
подбор, Раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление от ЕЕДОП, като е представил и заверено копие на този сертификат към офертата
си.
6.
Участникът да разполага с персонал с професионална компетентност за
изпълнение на поръчката, както следва:
Експерт – 2 броя, с висше образование в област „Технически науки” или „Природни
науки, математика и информатика”, а когато е придобито извън страната - в област,
еквивалентна на посочените, притежаващи сертификат или друг документ, удостоверяващ
наличието на умения за инсталация на предложеното оборудване и опит в инсталиране и/или
конфигуриране и/или пускане в експлоатация на хардуерни и софтуерни компоненти на ІР
телефонни централи.
В Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП „Контракс”АД е предоставил информация за
експертите и те отговарят на поставените от възложителя изисквания. Към офертата си
участникът е приложил заверени копия на сертификати и техните преводи на името на
посочените експерти, удостоверяващи наличието на умения за инсталация на предложеното
оборудване.
Участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнители и капацитета на трети
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор.
Комисията не констатира пропуски, участникът отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор. Предвид така изложените мотиви и констатации комисията
единодушно реши да допусне до последващо участие в процедурата участника „Контракс“ АД
и в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП да разгледа офертата в частта й техническо
предложение за изпълнение на поръчката.
Този етап от работата на комисията приключи на 29.06.2017 г. в 13.00 часа.
Комисията реши да продължи своята работа на 30.06.2017 г. от 10.00 часа.
Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и е съставен в един екземпляр,
който ще се съхранява към досието на поръчката.
Председател:
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД:

/П/
Членове:
1. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
2. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
3. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
4. Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД: /П/
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