
 

 

 

Дата: 07.04.2016 г. 

ОДОБРЯВАМ: 

 

 

....................(П)............................... 

инж. СВЕТОСЛАВ НАКОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 30.03.2016 година, 16.00 часа, назначената със Заповед № РД-13-127/30.03.2016 

година на ИД на АГКК, Комисия в състав: 

Председател: инж. Симеон Стоянов – главен експерт, дирекция „Геодезия, 

картография и геоинформационни системи“,  и 

Членове:  

1. Даниела Оцетова – старши юрисконсулт, дирекция „Административно-правно 

и финансово обслужване“, резервен член, по заместване на редовен член 

Теодора Ангелова, старши юрисконсулт 

2. Теодора Цонкова – експерт към отдел „Финансово - стопански дейности“, 

дирекция „Административно - правно и финансово обслужване“,  

със задача: получаване,  разглеждане, оценяване и класиране на оферти, подадени по 

публична покана ID 9051467 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани 

документи чрез електронен архив (ССИУУДДЕА) с право за ползване за неограничен 

период от време и изработване на ръководство, съдържащо методика за дигитализация, 

индексиране и съхранение на документите на АГКК в електронен архив“,  се събра на 

открито заседание в заседателната зала на АГКК, ет. 4. 

Комисията установи: 

 В определения, съгласно публичната покана, срок – 30.03.2016 година, 14.00 часа, е 

постъпила една оферта от Димирома ЕООД, ЕИК 202393928, оферта рег. № 99-

212/30.03.2016 г., 10.04 часа. 
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 Офертата е постъпила в запечатан, непрозрачен плик и надписана, съгласно 

изискванията на Възложителя. До определения в публичната покана срок, офертата 

не е допълвана и/или изменена. Няма данни за оттеглени оферти, както и за оферти, 

подадени след определения срок. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП. При отваряне на офертата 

на заседанието на комисията присъства представител на участника, удостоверено с 

присъствен лист и представено пълномощно. 

Председателят на комисията отвори офертата и оповести документите и информацията, 

които се съдържат в подадения плик. 

На закрити заседания, проведени в периода 31.03.2016 година – 01.04.2016 година, от 

13.30 до 16.00 часа, комисията в състав: 

Председател: инж. Симеон Стоянов – главен експерт, дирекция „Геодезия, 

картография и геоинформационни системи“,  и 

Членове:  

1. Теодора Ангелова – старши юрисконсулт, дирекция „Административно-

правно и финансово обслужване“, 

2. Теодора Цонкова – експерт към отдел „Финансово - стопански дейности“, 

дирекция „Административно - правно и финансово обслужване“,  

се запозна с офертата и направи следните 

 

                                                       КОНСТАТАЦИИ: 

 

І.  Офертата е подадена в срока, съгласно покана ID 9051467, и съдържа: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника –Образец № 1.  

2. Административни сведения, образец № 2 

3. Списък-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката, 

образец № 3. Участникът е посочил експерти с опит и квалификация, в съответствие с 

изисванията на Възложителя. 

4. Декларации за разположение на експертите– свободен текст /6бр./ 

5. Оферта, изготвена по образец /образец № 4/ 

6. Техническо предложение с разработка. Офериран срок за изпълнение – 3 месеца. 

Гаранционен срок – 24 месеца. Срок на валидност на предложението – 90 календарни 

дни. 
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7. Ценово предложение, образец № 6. Обща стойност за изпълнение на поръчката – 

64 900.00 лева без ДДС. Предложената цена е в рамките на обявената прогнозна 

стойност. 

8. Декларация за приемане условията по проекта на договор – образец № 7 

9. Декларация, облразец № 8, за представляващите дружеството с отбелязване на 

релевантните обстоятелства./1 бр/ 

10. Декларация, образец № 10 – за конфиденциална информация е деклариранаа офертата 

в част Приложение Т1 – точка 2 и 3. 

11. Списък за изпълнени услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката (образец № 

11) - декларирани са услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката общо четири с 

приложени референции. Участникът отговаря на изисванията  

12. Декларация, образец № 12 – участникът няма да ползва подизпълнител/и. 

13. Декларация, образец № 14 – паричните средства, ползвани от участника са с 

произход: търговска дейност и предоставяне на услуги. 

14. Декларация, образец № 15. 

15. Декларация, образец № 16 

16. Подписан проект на договор /образец № 17/ 

17. Декларация, образец № 18 

18. Декларация, образец № 19 

19. Декларация, образец № 20 

20. Декларация – свободен текст, че софтуерният продукт за изграждане и управление на 

архивни единици e-River, чийто функционални характеристик са подробно описание 

в Приложение Т1 към техническото предложение, е авторски продукт. 

21. Сертификат (копие), издадено на ръководителя на проекта, CDIA+ 

22. Валиден сертификат за въведена система за управление на IT услуги (стандарт 

ISO/IEC 20000-1:2011) – проектиране, изграждане и внедряване на информационни 

системи, проектиране, изграждане, внедряване на електронни архиви, управление на 

архиви и документи, сканиране и обработка на документи в електронен вид, 

изработка и внедряване на специализиран софтуер, изработка и внедряване на 

електронни услуги и системи за електронно управление (№ IT-5013) – заверено копие 

23. Валиден сертификат за въведана система за управление по стандарт ISO/IEC 

27001:2013, с обхват на сертификацията: проектиране, изграждане и внедряване на 

информационни системи, проектиране, изграждане, внедряване на електронни 

архиви, управление на архиви и документи, сканиране и обработка на документи в 

електронен вид, изработка и внедряване на специализиран софтуер, изработка и 
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внедряване на електронни услуги и системи за електронно управление (I-1246) – 

заверено копие. 

24. Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт EN 

ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: проектиране, изграждане и внедряване на 

информационни системи, проектиране, изграждане, внедряване на електронни 

архиви, управление на архиви и документи, сканиране и обработка на документи в 

електронен вид, изработка и внедряване на специализиран софтуер, изработка и 

внедряване на електронни услуги и системи за електронно управление (№ 10920), 

заверено копие 

25. Валиден сертификат за въведена система за управление по отношение на околната 

среда вв съответствие със стандарт ISO 14001:2004, с обхват на сертификацията: 

предоставяне на геодезически, геоинформационн и фотограметрични продукти и 

услуги; проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни решения и 

технологии, геоинформационни продукти, консултански дейности и управление на 

проекти за изграждане и внедряване на геодезически и геоинформационни системи, 

дистрибуция и търговия със софтуерти продукти и решения (EMS-5550/S), заверено 

копие 

26. Валиден сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасност 

при работа в съответствие със стандарт BS OHSAS 18001:2007, с обхват на 

сертификацията: предоставяне на геодезически, геоинформационн и 

фотограметрични продукти и услуги; проектиране, разработване, внедряване и 

поддръжка на софтуерни решения и технологии, геоинформационни продукти, 

консултански дейности и управление на проекти за изграждане и внедряване на 

геодезически и геоинформационни системи, дистрибуция и търговия със софтуерти 

продукти и решения (FKS-2085), заверено копие 

На основание изложеното Комисията единодушно реши: 

І. Офертата на участника е изготвена съгласно изискванията на Възложителя и са 

представени всички изискуеми документи от Раздел III от Публичната покана ID 9051467 и 

Раздел ІІ от документацията към поканата. Участникът отговаря на изискванията за 

технически възможности – изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката, представени 

са доказателства и за необходимия за изпълнение на поръчката персонал, както и 

съответните сертификати. 

ІІ.. Техническата оферта е изготвена по образец с приложено предложение за начина на 

изпълнение на поръчката. Приложена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
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ІІІ. Финансовото предложение на участника е изготвено съгласно приложеният образец от  

поканата и отговаря на изискванията на Възложителя.  

Комисията разгледа и оцени допуснатата оферта с общ брой точки: 70 

Констатациите на комисията по оценяване на офертата са отразени в Приложение № 1. 

Предвид изложеното комисията единодушно реши: 

1. Предлага участникът да бъде класиран.  

2. Предлага участникъ да бъде поканен за сключване на договор 

Мотиви: офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно 

действащото законодателство е допустимо да се възложи изпълнението на поръчката и в 

случай, че е подадена само една оферта, която е в съответствие с техническите 

спецификации (арг. чл.101д, ал. 1 от ЗОП). 

 

Приложения: 

Приложение № 1- оценка на офертата 

Приложение № 2 – оферта, подадена от Димирома ЕООД 

Приложение № 3 – декларации по чл. 35 от ЗОП – 4 бр., от членовете на комисията 

Дата: 05.04.2016  година  

Комисия: 

 

....................(П)............................... 

Председател:  

инж. Симеон Стоянов 

главен експерт 

дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи“,  

 

Членове:  

 

....................(П)............................... 

Даниела Оцетова 

старши юрисконсулт,  

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, резервен член, по 

заместване на редовен член Теодора Ангелова, старши юрисконсулт 

за първото заседание на Комисията 

 

 

....................(П)............................... 

Теодора Цонкова  

експерт към отдел „Финансово - стопански дейности“,  

дирекция „Административно - правно и финансово обслужване“, 

 

....................(П)............................... 

Теодора Ангелова  

старши юрисконсулт,  

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, 
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Забележка: Протоколът от работата на комисията се публикува в профила на купувача в 

съкратен вариант, предвид подадена от участника декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

Участникът счита техническото предложение за конфиденциална информация.. 

 

 
   

     

 


