
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

Дата....
   СОФИЯ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 10-313/08.01.2018 г., изменена 
със Заповед № РД 10-315/16.01.2018 г., на Изпълнителния директор на Института по 
публична администрация (ИПА) Павел Иванов, за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите на участниците по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по 
чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП е предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за 
разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка 
за оценка (САЕ)“ във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка 
(САР) в администрациите”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Процедурата е открита с Решение № РД 15-866/24.11.2017 г. на Изпълнителния 
директор на ИПА, уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 01601-2017-0006 от 
дата 2 4 .11.2017 г„ уникален номер в ОВ на ЕС 2017/Б 227-473274 от дата 25.11.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

С горепосочените Заповеди беше назначена комисия по реда на чл. 103 от ЗОП, която 
имаше задача да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка. Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивайло Стоянов -  външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, 
ал. 1, т. 17 от ЗОП под№  ВЕ-1120

ЧЛЕНОВЕ:
Емилия Александрова -  външен експерт, Държавен експерт, 
юрист, в дирекция “Модернизация на администрацията“ в 
Министерски съвет.
Камелия Гашевска -  главен експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

ИНСТИТУТ ПОПУБЛИЧНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Утвърждавам:

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ПАВЕЛ ИВАНОВ 
Изпълнителен директор на

Д О К Л А Д
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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Галина Мутафчийска -  главен експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Снежанка Рибарска -  старши експерт в дирекция „Обучение, 
международна дейност и проекти” в ИПА

Тихомир Влаховски -  външен експерт, ИТ специалист

Нели Георгиева -  Цветкова -  старши експерт в дирекция 
„Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване” 
в ИПА

До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на 
ИПА са депозирани 4 (четири) оферти, както следва:

Входящ номер и дата: Участник:
Вх. № 1 /05.01.2018 г. / 14:15 ч. „СИЕЛА НОРМА“ АД

Вх. № 2 /05.01.2018 г. / 16:00 ч. „Индекс-България“ ООД
Вх. № 3 /05.01.2018 г. / 16:20 ч. „ТЕЗА“ ООД

Вх. № 4 /05.01.2018 г. / 16:45 ч. „Ай Ти Флайт“ ЕООД

Получените оферти са предадени на председателя на комисията с протокол, съгласно 
чл.48, ал.6 от ППЗОП.

След получаване на списък с постъпили четири броя оферти, по открита процедура по 
чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на 
консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за 
внедряване на Общата рамка за оценка (САБ)“, открита с Решение № РД 15-866/24.11.2017 г. 
на Изпълнителния директор на ИПА, членовете, на назначена със горепосочената заповед 
комисия, попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците:
1. Венцислав Братухчев -  управител на „Ай Ти Флайт“ ЕООД;
2. Илиан Недялков -  упълномощен представител на „Индекс-България“ ООД.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както
следва:

Участник № 1: „СИЕЛА НОРМА“ АД, ЕИК 130199580

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, председателят на 
комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис 
..Предлагани ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Присъстващите представители на участниците „Ай Ти Флайт“ ЕООД и „Индекс- 
България“ ООД бяха поканени, но отказаха да подпишат техническото предложение и плика 
с надпис ..Предлагани ценови параметри“.

Участник № 2: „Индекс-България“ ООД, ЕИК 121415869
След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, председателят на 

комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Присъстващият представител на участника „Ай Ти Флайт“ ЕООД - Венцислав 
Братухчев беше поканен, но отказа да подпише техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, председателят на 
комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис 
..Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ .

Присъстващите представители на участниците „Ай Ти Флайт“ ЕООД и „Индекс- 
България“ ООД бяха поканени, но отказаха да подпишат техническото предложение и плика 
с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Участник № 4: „Ай Ти Флайт“ ЕООД, ЕИК 203208760
След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, председателят на 

комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

Присъстващият упълномощен представител на участника „Индекс-България“ ООД - 
Илиан Недялков беше поканен и подписа техническото предложение и плика е надпис 
..Предлагани ценови параметри".

С извършването на описаните по-горе действия в съответствие с разпоредбата на 
чл.54, ал.6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.

Участник № 3: „ТЕЗА“ ООД, ЕИК 030272497
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След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на този 
етап от процедурата.

Председателят на комисията насрочи следващото закрито заседание за подробно 
разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на 
участниците, да се проведе на 17 януари 2018 г. от 9,00 ч. в сградата на ИПА, на ул. Аксаков 
№ 1 .

На 17.01.2018 г. от 09:00 часа, в сградата на ИПА с адрес: гр. София, ул. "Аксаков" № 
1, в изпълнение на Заповед № РД 10-313/08.01.2018 г., изменена със Заповед № РД 10- 
315/16.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Института по публична администрация 
(ИПА) Павел Иванов, комисията се събра на закрито заседание да разгледа, оцени и класира 
офертите на участниците, в гореописаната обществена поръчка по реда на тяхното подаване.

Поради обективна невъзможност за изпълнение на задълженията във връзка с участие 
в комисия, определена със Заповед № РД 10-313/08.01.2018г. на мястото на г-жа Емилия 
Александрова -  външен експерт, на основание Заповед № РД 10-315/16.01.2018 г. е 
определена г-жа Бойка Стоилова, юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и 
финансово-стопанско осигуряване” в ИПА.

Новият член на комисията Бойка Стоилова след като се запозна с имената на 
участниците в процедурата подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията пристъпи към подробно разглеждане 
на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с 
изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, съгласно 
предварително обявените условия на Възложителя и ЗОП.

Във връзка с проверката на декларираните от участниците обстоятелства по 
отношение личното им състояние и определените критерии за подбор, комисията извърши 
проверка на актуалното състояние на участниците в процедурата в Търговския регистър.

Всички участници са търговски дружества и са регистрирани на територията на Р. 
България по Търговския закон, в тази връзка комисията идентифицира и представляващите 
съответните участниците, които във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и т. 4 от ППЗОП, следва да 
подпишат ЕЕДОП.

При извършване на горепосочената проверка на участниците в Търговския регистър 
комисията установи, че за участниците „Индекс-България“ ООД с ЕИК 121415869 и „ТЕЗА“ 
ООД с ЕИК 030272497 е налице свързаност и в тази връзка извърши служебна проверка за 
наличието на обстоятелства по чл. 101, ал .11 от ЗОП на посочените участници.

Видно от публичните данни в Търговския регистър комисията установи, че 
управителят и съдружниците във фирма „ТЕЗА“ ООД са лица, които притежават 52 % 
(петдесет и два процента) от броя на гласовете в Общото събрание на съдружниците в 
„Индекс-България“ ООД и по смисъла на параграф 1, т. 14, буква „в“ от допълнителните 
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, могат да упражняват

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на „Индекс- 
България“ ООД. Видно също така от направените справки в Търговския регистър, органите 
на управление на дружествата и съдружниците в тях са едни и същи физически лица, поради 
което за комисията е налице възможността за извършване на съгласувани практики, което е в 
нарушение на принципите регламентирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП за лоялна конкуренция и се 
пораждат съмнения за наличие на съгласувани практики в нарушение на конкуренцията.

На следващо място, управителят и съдружниците в „ТЕЗА'1 ООД са едновременно и 
управители на съдружниците в „Индекс-България“ ООД и видно от дяловото им участие 
общо в размер на 52 % от капитала на „Индекс-България“ООД, осъществяват контрол във 
вземането на решения на ОС на съдружниците в „Индекс-България“ООД. Предвид 
обстоятелството, че от една страна закона императивно забранява подаването на оферти от 
свързани лица, а от друга, че в случая се касае за разходване на средства от Европейските 
фондове, комисията намира, че е налице нарушение на конкуренцията и в тази връзка 
участниците следва да бъдат отстранени от процедурата.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП и във връзка е чл. 
101, ал. 11 от ЗОП и параграф 2, т.45, от допълнителните разпоредби на ЗОП, параграф 
1, т.14, буква „в“ от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа, комисията не допуска участниците „Индекс-България“ ООД и 
„ТЕЗА“ ООД до по-нататъшно разглеждане на предложенията им и съответно ги 
отстранява от процедурата.

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на този 
етап от процедурата на 17 януари 2018 г. в 14,00 часа.

Председателят на комисията насрочи следващото закрито заседание за подробно 
разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на 
участниците, да се проведе на 08 февруари 2018 г. от 9,00 ч. в сградата на ИПА, на ул. 
Аксаков №1.

На 08.02.2018 г. от 09,00 часа, в сградата на ИПА с адрес: гр. София, ул. "Аксаков" 
№1, в изпълнение на Заповед № РД 10-313/08.01.2018 г., изменена със Заповед № РД 10- 
315/16.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Института по публична администрация 
(ИПА) Павел Иванов, комисията се събра на закрито заседание да разгледа, оцени и класира 
офертите на участниците, в гореописаната обществена поръчка по реда на тяхното подаване.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията продължи своята работа и пристъпи 
към подробно разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участниците 
„СИЕЛА НОРМА“ АД и „Ай Ти Флайт“ ЕООД, като извърши проверка за съответствие с 
изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, съгласно 
предварително обявените условия на Възложителя и ЗОП.

Комисията разгледа представените от участника „СИЕЛА НОРМ А“ АД в неговата 
оферта с вх. № 1/05.01.2018 г. документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и проверка на

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САИ) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя.

В офертата на участника са приложени:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата, попълнен съгласно Образен №  1:
- ЕЕДОП на участника, попълнен съгласно Образец №  2

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, попълнена 
съгласно Образен №  3 ;
декларация за срока на валидност на офертата, попълнена съгласно Образен №  4: 
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, 
попълнена съгласно Образен №  5.
предложение за изпълнение на поръчката, попълнено съгласно Образен №  6; 
декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП -  Образен №  8.

При извършената проверка за наличието и редовността на документите за подбор не 
бяха констатирани липси на документи и нередовности на представените такива.

Комисията констатира, че участникът „СИЕЛА НОРМ А“ АД и неговата оферта с вх. 
№1/05.0К2018 г. отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в Обявлението и 
Документацията за участие и на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поради което на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП,

Допуска участника „СИЕЛА НОРМА“ АД и подадената от него оферта с вх. 
№1/05.01.2018 г. до разглеждане на техническото предложение.

Комисията продължи своята работа с разглеждането на представените от участника 
„Ай Ти Ф лайт“ ЕООД в неговата оферта с вх. № 4/05.01.2018 г. документи по чл.39, ал.2 
от ППЗОП и проверка на съответствието им с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В офертата на участника са приложени:
Списък на документите, съдържащи се в офертата, попълнен съгласно Образен №  1: 
ЕЕДОП на участника, попълнен съгласно Образен №  2
декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, попълнена 
съгласно Образец №  3:

- декларация за срока на валидност на офертата, попълнена съгласно Образен №  4: 
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, 
попълнена съгласно Образен №  5.
предложение за изпълнение на поръчката, попълнено съгласно Образен №  6;

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.

РЕШИ:
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декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП -  Образец №  8.

При извършената проверка за наличието и редовността на документите за подбор не 
бяха констатирани липси на документи и нередовности на представените такива.

Комисията констатира, че участникът „Ай Ти Флайт“ ЕООД и неговата оферта с вх. 
№4/05.01.2018 г. отговарят на изискванията на Възложителя, разписани в Обявлението и 
Документацията за участие и на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поради което на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП,

Допуска участника „Ай Ти Флайт“ ЕООД и подадената от него оферта с вх. 
№4/05.01.2018 г. до разглеждане на техническото предложение.

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на този 
етап от процедурата на 08 февруари 2018 г. в 17,00 часа.

Председателят на комисията насрочи следващото закрито заседание за подробно 
разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на 
участниците, да се проведе на 15 февруари 2018 г. от 9,00 ч. в сградата на ИПА, на ул. 
Аксаков №1.

На 15.02.2018 г. от 09,00 часа, в сградата на ИПА с адрес гр. София, ул. "Аксаков" №1, 
в изпълнение на Заповед № РД 10-313/08.01.2018 г., изменена със Заповед № РД 10- 
315/16.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Института по публична администрация 
(ИПА) Павел Иванов, комисията се събра на закрито заседание да разгледа, оцени и класира 
офертите на участниците, в гореописаната обществена поръчка по реда на тяхното подаване.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
техническото предложение от допуснатите до този етап оферти, по реда на тяхното 
постъпване.

Първо беше разгледано техническото предложение на оферта е вх. 
№ 1/05.01.2018г./14,15 ч. от „СНЕЛА НОРМА“ АД.

Техническото предложение на участника „СИЕЛА НОРМ А“ АД е изготвено 
съгласно образеца (Образец №  6) на възложителя. Предложението на участника включва:

Описание на обхвата на поръчката, общите и специфични цели и резултати от
изпълнението на поръчката;
Участникът е описал организацията и методологията за изпълнение на поръчката в
съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати от нейното изпълнение;
Описани са етапите на разработване на софтуерното решение;

Проект Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъзцествява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.

РЕШИ:
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Участникът е представил методология за тестване на софтуера, описал е тестовете по 
съответните фази на разработване и внедряване на софтуера;

- Участникът е предложил гаранционна поддръжка за период от 60 месеца;
- Описал е администрирането на системата, системната и приложна архитектура, 

описал е добрите практики, които ще прилага при разработването на системната и 
приложна архитектура;
Участникът е описал разработката на софтуера по слоеве, контрола и защитата от 
атаки, информационната сигурност и интегритета на данни;
Подробно е описан подхода и методологията за разработката на софтуера. Участникът 
е описал фазите на процеса на разработване на софтуера;
Подробно е разписал всички дейности в тяхната технологична последователност и 
взаимна обвързаност. Посочил е очакваните резултати от изпълнението на всяка една 
от дейностите;
За всяка една дейност е посочил сроковете за изпълнението й; необходимите 
технически ресурси; разпределението, броя и квалификацията на необходимите 
експерти. Участникът е описал задълженията и отговорностите на отделните 
експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката. Описал е очакваните резултати от 
изпълнението на всяка една от дейностите;
Участникът е описал методите за комуникация с Възложителя, координацията и 
съгласуването на дейностите с цел осигуряване качественото и срочно изпълнение на 
поръчката;
Представени са механизмите за извършване на текущ контрол при изпълнение на 
поръчката, видовете доклади и сроковете на тяхното представяне на Възложителя 
относно статуса и напредъка на изпълнение на поръчката;
Участникът е представил обобщени резултати от изпълнение на поръчката;
Подробно са описани мерките за управление на описаните в Техническото задание 
рискове. Графично са представени процесите на управление на риска. Описан процеса 
на идентифициране и оценка на риска и избора на стратегия за реакция при 
идентифициран риск, както и мониторинг и отчитане на рисковете;
Изготвен е и подробно е представен списък с описание на рисковете, тяхната 
вероятност, влияние, степен и приоритет, последствията и мерките за минимизиране 
на всеки един от описаните рискове;
Работната програма на участника за изпълнението на всяка една от дейностите е 
представена в линеен календарен план-график за изпълнение на поръчката;

Комисията констатира, че представеното от участника „СНЕЛА НОРМА“ АД 
Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложените от 
участника срокове за изпълнение на всяка една от дейностите на поръчката отговарят на 
изискванията на Възложителя.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е 105 (сто и пет) 
календарни дни от датата на подписване на договор за възлагане на поръчката.

Участникът е посочил следните използвани хардуерни ресурси, а именно:

Проект „ Въвеждане на Общата рамка за оценка (САИ) в администрациите " се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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CPUS
RAMS
STÖRS
CPUPC
RAMPC

- 2 ,4 0  GHz
-  1,00 GB
-  1,00 GB
-  2,10 GHz 
- 0 ,5 0  GB

8Т(Ж РС -  0,05 СВ 
Участникът е предложил гаранционен срок 60 (шестдесет) месеца. 

Второ беше разгледано техническото предложение на оферта с вх. 
№ 4/05.01.2018г./16,45 ч. от „Ай Ти Флайт“ ЕООД.

Техническото предложение на участника „Ай Ти Ф лайт“ ЕООД е изготвено 
съгласно образеца (Образен №  6) на възложителя. Предложението на участника включва: 

Представяне на участника;
Участникът е описал организацията и методологията за изпълнение на поръчката, 
както и подробно е представил организацията за управление на дейностите; 
Участникът е описал задълженията и отговорностите на отделните експерти, 
ангажирани с изпълнението на поръчката и графично е представил ролите и 
отговорностите на екипа;
Представени са методите за комуникация с Възложителя, координацията и 
съгласуване на дейностите с него;
Участникът е описал видовете доклади и сроковете на тяхното представяне на 
Възложителя, описал е ръководствата и тяхното съдържание, които ще предостави на
Възложителя;
Участникът е представил процесите на управление на качеството, осигуряване на
качеството и извършването на контрол на качеството;
Участникът е описал видовете тестове, които ще извърши в различните фази на 
раработването на софтуерния продукт;
Участникът е описал методологията за изпълнение на поръчката в съответствие с 
нейния обхват и заложените цели и резултати от нейното изпълнение;
Дефинирани са целите и обхвата на поръчката, както и очакваните резултати от
нейното изпълнение;
Подробно са описани дейностите, предмет на поръчката и приложимите методи за 
тяхното изпълнение;
Участникът е представил план за изпълнението на всяка една от дейностите е 
представена в линеен календарен план-график за изпълнение на поръчката.

Комисията констатира, че представеното от участника „Ай Ти Флайт“ ЕООД 
Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Предложените от 
участника срокове за изпълнение на всяка една от дейностите на поръчката отговарят на 
изискванията на Възложителя.

Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни от датата на подписване на договор за възлагане на поръчката.

Проект ,,Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите" се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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Участникът е посочил следните използвани хардуерни ресурси, а именно:
CPUS -0 ,3 0  GHz
RAMS -  0,25 GB
STÖRS - 1 ,5 0  GB
CPUPC - 0 ,2 3  GHz
RAM PC - 0 ,0 6  GB
STORPC - 1 ,5 0  GB

Участникът е предложил гаранционен срок 60 (шестдесет) месеца.

След приключване на проверката на техническите предложения за изпълнение на 
поръчката на двамата участници, Комисията

РЕШИ:

1. Допуска оферта с вх. №1/05.01.2018г./14,15 ч. от „СНЕЛА НОРМА“ АД до 
оценяване по Показатели „Използвани хардуерни ресурси“ -  ХР и „Срок на
гаранционна поддръжка“ -  СрГ и до етап Отваряне на плик „Ценово
предложение“ .

2. Допуска оферта с вх. №4/05.01.2018г./16.45 ч. от „Ай Ти Флайт“ ЕООД до 
оценяване по Показатели „Използвани хардуерни ресурси“ -  ХР и „Срок на
гаранционна поддръжка“ -  СрГ и до етап Отваряне на плик „Ценово
предложение“ .

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията продължи своята работа като пристъпи 
към оценяване на допуснатите до този етап оферти по Показатели „Използвани хардуерни 
ресурси“ -  ХР и „Срок на гаранционна поддръжка“ -  СрГ при условията и по реда на 
приложената към документацията за участие Методика за оценка, а именно:

1. Показател „Използвани хардуерни ресурси” (ХР)
По този показател се оценяват предложените от участника хардуерни ресурси 

необходими за надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник.
М аксималният брой точки е 100.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30%.

Показателят се формира по следната формула:
ХР = 0,2 х CPUS + 0,1 х RAMS + 0,2 х STORS + 0,1 х CPUPC + 0,2 х RAMPC + 0,1 х 

STORPC
където:
CPUS -  предложена тактова честота на процесора (в GHz), необходима за надеждната и 

безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в 
частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя и се формира по следната 
формула:

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите" се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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CPUS -  CPUS мин. / CPUS участник  xlOO 
където:
CPUS мин. -  предложена минимална тактова честота на процесора (в GHz), необходима 

за надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя;

CPUS участник -  предложена тактова честота на процесора (в GHz), необходима за 
надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя от съответния 
участник.

RAMS -  предложен обем RAM памет (в GB), необходим за надеждната и безотказна 
работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в частта му 
инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя и се формира по следната формула:

RAMS = RAMS мин. / RAMS участник  х 100

RAMS мин -  предложен минимален обем RAM памет (в GB), необходим за надеждната 
и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в 
частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя;

RAMSучастник  -  предложен обем RAM памет (в GB), необходим за надеждната и
безотказна работа на Интерактивния наръчник при нейното предаване на Възложителя, в
частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя от съответния участник.

STORS -  предложено дисково пространство (в GB), необходимо за надеждната и
безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в
частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя и се формира по следната 
формула:

STORS = STORSмин. / STORSучастник  хЮО
където:
STORSмин  -  предложено минимално дисково пространство (в GB), необходимо за 

надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя;

STORSучастник  -  предложено дисково пространство (в GB), необходимо за 
надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на сървъра на Възложителя от съответния 
участник.

CPUPC -  предложена тактова честота на процесора (в GHz), необходима за надеждната 
и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в 
частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на потребителите и се формира
по следната формула:

CPUPC = СРиРС.шш. / CPUPСучастник хЮО

CPUPC.v/MH. -  предложена минимална тактова честота на процесора (в GHz), 
необходима за надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото 
предаване на Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на 
потребителите;

CPUPC участ ник -  предложена тактова честота на процесора (в GHz), необходима за 
надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на 
потребителите.

където:

където:

Проект ..Въвеждане на Общата рамка за оценка (САД) в администрациите“ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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КАМРС -  предложен обем Н.АМ памет (в СВ), необходим за надеждната и безотказна 
работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в частта му 
инсталиран и работещ на персоналните компютри на потребителите и се формира по 
следната формула:

ЯАМРС = ЯАМРСлшн. / ЯАМРС участник  хЮО 
където:
РАМРСлшн -  предложен минимален обем ЯАМ памет (в вВ ),  необходим за 

надеждната и безотказна работа на Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на 
потребителите;

КМЛРСучасптик -  предложен обем ЯАМ памет (в вВ ),  необходим за надеждната и 
безотказна работа Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в 
частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на потребителите от съответния 
участник.

БТСЖРС -  предложено дисково пространство (в СВ), необходимо за надеждната и 
безотказна работа Интерактивния наръчник при неговото предаване на Възложителя, в 
частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на потребителите и се формира 
по следната формула:

БТСЖРС = БТСЖРСлшн. / БТСЖРСучастник хЮО 
където:
БТСЖРСмин  -  предложено минимално дисково пространство (в вВ ),  необходимо за 

надеждната и безотказна работа Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на
потребителите;

$ТОКРСучасшнш< -  предложено дисково пространство (в СВ), необходимо за 
надеждната и безотказна работа Интерактивния наръчник при неговото предаване на 
Възложителя, в частта му инсталиран и работещ на персоналните компютри на
потребителите от съответния участник.

2. Показателят „Срок на гаранционна поддръжка” (СрГ)

Оценява се предложеният от участника срок за гаранционна поддръжка в месеци. 
М аксималният брой точки е 100.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%. 

Показателят се формира по следната формула:
СрГ = СрГучастник / СрГд/якс. хЮО
където:
СрПмякс. -  предложен най-голям срок за гаранционна поддръжка;
СрГучастник -  предложен срок за гаранционна поддръжка от съответния участник.

Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-малък от 24 месеца и по-голям от 
60 месеца. Предложение, в което предложеният гаранционен срок е по-малък от 24 месеца и 
по-голям от 60 месеца ще бъде отстранено от участие в процедурата.

Проект „ Въвеждане на Общата рамка за оценка (САД) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите до този етап оферти по 
Показатели „Използвани хардуерни ресурси“ -  ХР и „Срок на гаранционна поддръжка“ -  
СрГ. При оценяването се получиха следните резултати:

1. Оферта № 1 / 05.01.2018 г. / 14,15 ч. от „СИЕЛА НОРМ А” АД  
Показател ХР:

CPUS = CPUS мин. / CPUS участник xl 00 = 0,30 / 2,40 х 100 = 12,50 
CPUS = 12,50
RAMS = RAMS мин. / RAMS участник xlOO = 0,25 / 1,00 x 100= 25 
RAMS = 25,00
STORS = STORS мин. / STORS участник xlOO = 1,00/1.00 x 100= 100 
STORS = 100
CPUPC = CPUPC мин. / CPUPC участник x 100 = 0,23 / 2,10 x 100= 10,95 
C PU PC = 10,95
RAMPC = RAMPC мин. / RAMPC участник xlOO = 0,06 / 0,50 x 100 = 12 
RAMPC = 12,00
STORPC = STORPC мин. / STORPC участник xlOO = 0,05 /0 ,05  x 100 = 100 
STORPC = 100

ХР = 0.2x 12,50+0,1 x25+0,2x 100+0,1 x 10,95+0,2x 12+0,1 x 100=38,50 
XP = 38,50

Показател СрГ:
СрГ = СрГучастник / СрГмакс. х 100
СрГ = СрГучастник / СрГ макс. xl 00 = 60 / 60 х 100 = 100 
СрГ = 100

2. Оферта № 4 / 05.01.2018 г. / 16,45 ч от „Ай Ти Флайт” ЕООД  
Показател ХР:
ХР = 0,2 х CPUS + 0,1 х RAMS + 0,2 х STORS + 0,1 х CPUPC + 0,2 х RAMPC + 0,1 х

CPUS = CPUS м и н ./C PU S участник X100 = 0 ,30 /0 ,30  X 100 = 100 
C P U S= 100
RAMS = RAMS мин. / RAMS участник xlOO = 0,25 / 0,25 x 100= 100 
R A M S= 100
STORS = STORS мин. / STORS участник xlOO = 1,00/1,50 x 100= 66,67 
STORS = 66,67
CPUPC = CPUPC мин. / CPUPC участник xlOO = 0,23 / 0,23 x 100 = 100 
CPUPC = 100
RAMPC = RAMPC мин. / RAMPC участник xlOO = 0,06 / 0,06 x 100 = 100 
RAMPC = 100
STORPC = STORPC мин. / STORPC участник xlOO = 0,05 / 1,50 x 100 = 3,33

Проект „ Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.

ХР = 0,2 х CPUS + 0,1 х RAMS + 0,2 х STORS + 0,1 х CPUPC + 0,2 х RAMPC + 0,1 х 
STORPC

STORPC
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БТОИРС = 3,33

ХР = 0,2х 100+0,1 х100+0,2x66,67+0,1 х 100+0,2х 100+0,1 хЗ,33=73,67
ХР = 73,67

Показател С р Г :
СрГ = СрГучастник / СрГмакс. х 100
СрГ = СрГучастник / СрГмакс. хЮО = 60 / 60 х 100 = 100
СрГ = 100

На основание чл.57, ал.З от ППЗОП председателят на комисията закри заседанието, 
като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на Плик № 2 „Ценово 
предложение” на 20 февруари 2018г. /вторник/ в 10:00 ч. в зала 305, находяща се в 
административната сграда на ИПА, на ул. Аксаков №1, ет. 3 на открито заседание на 
Комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за 
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, назначена със Заповед № 
РД 10-313/08.01.2018 г., изменена със Заповед № РД 10-315/16.01.2018 г. на Изпълнителния 
директор на Института по публична администрация. На заседанието могат да присъстват 
лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на този 
етап от процедурата на 15 февруари 2018г. в 17,00 часа.

На 20.02.2018 г. в 10:00 часа, в сградата на ИПА с адрес гр. София, ул. "Аксаков" №1, 
в изпълнение на Заповед № РД 10-313/08.01.2018 г., изменена със Заповед № РД 10- 
315/16.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Института по публична администрация 
(ИПА) Павел Иванов, комисията се събра и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията 
проведе заседание за отваряне на ценовите предложения на класираните участници.

На заседанието присъстваха следните представители на участниците, а именно:
1. Петя Цветкова -  упълномощен представител на „СИЕЛА НОРМА“ АД;
2. Мая Танева -  упълномощен представител на „Индекс-България“ ООД;
3. Васил Божинов -  упълномощен представител на „ТЕЗА“ ООД;
4. Венцислав Братухчев -  управител на „Ай Ти Флайт“ ЕООД;

Председателят на комисията съобщи оценките на техническите предложения 
допуснатите до този етап на процедурата участниците, както следва:

1. Участник „СИЕЛА НОРМ А” АД, с оферта № 1 / 05.01.2018 г. /14 ,15  ч.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 
всички изисквания на Възложителя.

Комисията допуска техническото предложение на участника „СИЕЛА НОРМА” АД 
до оценка по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, 
т. 3 от ЗОП.

Проект „ Въвеждане на Общата рамка за оценка (СА И) в администрациите “ се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД
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Въз основа на извършения мотивиран анализ на техническото предложение на 
участника, комисията оцени офертата му, както следва:

Показател ХР = 38,50 точки
Показател СпГ = 100,00 точки

2. Участник „Ай Ти Ф ланг” ЕООД, е оферта № 4 / 05.01.2018 г. / 16,45 ч.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря на 
всички изисквания на Възложителя.

Комисията допуска техническото предложение на участника „Ай Ти Флайт” ЕООД до 
оценка по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 
3 от ЗОП.

Въз основа на извършения мотивиран анализ на техническото предложение на 
участника, комисията оцени офертата му, както следва:

Показател ХР = 73,67 точки
Показател СрГ = 100,00 точки

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения като бе установено, че 
същите са в непрозрачни пликове и без нарушена опаковка. Председателят на комисията 
оповести ценовите предложения на участниците както следва:

1. Предложената от участника „СИЕЛА НОРМА” АД цена е в размер на 60 000,00
/шестдесет хиляди/ лева без ДДС.

2. Предложената от участника „Ай Ти Флайт“ ЕООД цена е в размер на 69 100,00
/шестдесет и девет хиляди и сто/ лева без ДДС.

На основание чл. 57 ал. I от ППЗОП, ценовите предложения на отстранените от 
процедурата участници „ТЕЗА“ ООД и „Индекс-България“ ООД не бяха отворени.

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията.

След извършване на действията по оповестяване на ценовите предложения на 
класираните участници, комисията приложи методиката за оценка и получи следните 
резултати за показателят „Ценово предложение“ (ЦП):

Показателят „Ценово предложение“ се формира по следната формула:
ЦП= ЦПгшн. / Цучастник хЮО
където:
ЦПлшн. -  предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;
Цучастник -  предложена цена от съответния участник.

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САП) в администрациите " се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Доброуправление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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Участниците получиха следната оценка на показателя ЦП:
1. „СИЕЛА НОРМ А” АД - ЦП=100,00 точки;
2. „Ай Ти Флайт“ ЕООД - ЦП= 86,83 точки.

X
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

След прилагане на методиката за оценка по следната формула:
КО = ХР*0,3 + СрГ*0,2+ 0,5*ЦП  

участниците получават следната комплексна оценка (КО), а именно:
1. „СИЕЛА НОРМ А” АД КО = 81,55 точки;

КО = 38,50*0,3+100*0,2+100*0,5 = 81,55 т.

2. „Ай Ти Флайт“ ЕООД КО = 85,52 точки.
КО = 73,67*0,3+100*0,2+86,83*0,5 = 85,52 т.

Комисията предлага следното класиране на участниците:

1 място -  „Ай Ти Флайт“ ЕООД с 85,52 точки
(наименование на участника) (оценка, точки)

2 място -  „СИЕЛА НОРМ А” АД с 81,55 точки
(наименование на участника) (оценка, точки)

Комисията приключи своята работа и предвид гореизложеното, на основание чл. 106, 
ал. 3 от ЗОП представя на Възложителя настоящият доклад, съставен на 22.02.2018 г., заедно 
с приложени протоколи от своята работа.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Моля да утвърдите така представения доклад и да постановите решение за класиране 
и определяне на изпълнител на обществената поръчка в указания в чл.106, ал.6 от ЗОП 10- 
дневен срок.

Приложения:

1. 5 (пет) броя протоколи от работата на комисията.
2. 4 (четири) броя оферти на участниците в процедурата.

К О М И С И Я :

ПРЕДСЕДАТЕЛ. .

Ивайло Стоянов ' * 0 7  ^ б А Д
Външен експерт, с &ВЕ-1120;

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САЕ) в администрациите " се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програмаДобро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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ЧЛЕНОВЕ: ^

1. Бойка Стоилова

Юрисконсулт в дирек

2. Камелия Гашевска ..

Главен експерт в дирекц,

3. Галина Мутафчийск:

Гпавен експерт в дирекц\

4. Снежанка Рибарска .

Старши експерт в дирек

5. Тихомир Влаховски*^

Външен експерт, ИТ специ

6. Нели Георгиева -  Цвет

Старши експерт в дирекщ

- П “

Ч

^ г
Изготвил:

Бойка Стоилова 

Юрисконсулт в дщ

Проект ,, Въвеждане на Общата рамка за оценка (САГ) в администрациите" се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „ Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

социален фонд.
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