ПРОТОКОЛ № 1
Съставен на основание чл. 54, ал. 1-7 от Правилника за прилагане Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
от работата на комисията за провеждане на обществена поръчка чрез процедура на
публично състезание по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-21 от 28.02.2019г. с
наименование: : „Доставка на оборудване за подобряване на функционалността на Blade
центъра и сигурността на данните във виртуална среда“, референтен номер 190-014.
В периода 25.03.2019 г.÷ 27.03.2019 г. назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД09-30 от 25.03.2019 г., комисия в следния състав:
Председател:
1. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
и членове:
2. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
3. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
С резервни членове на комисията:
1. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
2. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
3. заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
като извърши следното:
Председателят на комисията получи 1 (една) офертa, подадена от участник в конкретната
процедура, която е регистрирана в протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
В 14:30 часа на 25.03.2019 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на
Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
След получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представената оферта, всички
членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията
на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Участникът, представил оферта в посочения в обявлението за обществената поръчка срок
до 17:00 часа на 21.03.2019 г. е, както следва:
Наименование
на участника

Входящ номер
в регистъра
на Възложителя

Дата
на
подаване

Час
на
подаване

„АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.
София

БТГ- 25-01-125

21.03.2019 г.

16:36

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:
І. Публично отваряне на офертата на участника
По време на публичното отваряне на офертата на участника „АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
гр. София, присъства упълномощен представител на участника, г-н заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД
, упълномощен с пълномощно № 5890 от 30.09.2014 г.
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На публичното отваряне на офертата не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
Комисията констатира, че офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна
опаковка и с изискуемите обозначения върху същата в съответствие с изискванията на чл.
47, ал. 2 от ППЗОП.
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на запечатаната
непрозрачна опаковка на участника и към оповестяване на нейното съдържание и
констатира наличието на отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на участника.
Комисията установи, че участникът не е посочил в офертата си информация, която смята
за конфиденциална, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
С извършване на посочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
В периода 26.03.2019 г. ÷ 27.03.2019г. Комисията продължи своята работа при спазване
на следния дневен ред:
II. Проверка на представените от участника „АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.
София документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критерия за подбор, поставени от възложителя в
документацията за участие в процедурата, с посочване на установени липса, непълнота
и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
или несъответствие с изискванията към личното състояние и критерия за подбор:
2.1. Документите, представени от участника „АЙ БИ ЕС _ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр.
София, са както следва:
2.1. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, включващо:
2.1.1. Електронен Единен Европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), съгласно
чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП, предоставен от участника на
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в опаковката
по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат, цифрово подписан с квалифициран електронен
подпис от Горан Ангелов, който представлява участника самостоятелно и е единственото
задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП,
съгласно информацията от Списъка по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.
44, ал. 1 от ППЗОП.
В документа е посочена информация, както следва:
2.1.1.1. В част I информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и
за възложителя.
2.1.1.2. В част II, Раздел А, е посочена изискуемата информация за икономическия
оператор, в т.ч. е посочен отговор „НЕ“ на въпроса дали икономическият оператор участва
в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори.
2.1.1.3. В част II, Раздел Б е посочена информация за представителите на икономическия
оператор, която съответства на информацията за представителите му в Списъка по чл. 54,
ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
2.1.1.4. В част II, Раздел В е посочен отговор „НЕ“ на въпроса дали икономическият
оператор ще използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор.
2.1.1.5. В част II, Раздел Г е посочен отговор „Не“ на въпроса икономическият оператор
възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.
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2.1.1.6. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поле III.1.4. на
Обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали национални
основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1,
т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, както и не са налице основанията за изключване по чл. 69, ал.
1 и 2 във връзка с чл. 6, ал. 1. т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.1.1.7. В Част IV, буква В, „Образователна и професионална квалификация“, участникът е
посочил 2 (две) лица, притежаващи придобита квалификация от производителите на
предлаганото оборудване, както следва:
➢ заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – експерт, придобил квалификация от производителя за
конфигурация и пускане в експлоатация на хардуерно оборудване и притежаващ
следните сертификати: IBM Certified Specialist – Midrange Storage Technical Support
V5, IBM Certified Specialist – Enterprise Storage Technical Support V5, Lenovo Certified
Datacenter Technical Sales Professional и Servicing Lenovo Enterprise Products.
➢ заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД , експерт, придобил квалификация от производителя за
конфигурация и пускане в експлоатация на предлаганите софтуерни продукти и
притежаващ следните сертификати: VMWare Certified Professional 6.5. – Data Center
Virtualization и Veeam Certified Engineer VMCE09.
Въз основа на представената информация, комисията счита, че участникът покрива
минималното изискване за допустимост по отношение на техническите и професионални
способности на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5, от ЗОП, посочено в раздел III.1.3) от обявлението за
обществена поръчка и в т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта.
2.1.1.8. В част IV, раздел В, участникът е посочил, че не възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на % от поръчката.
2.1.2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
(Образец О3), съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 9.5 от Указанията за
подготовка на оферта от документацията за участие, подписан от Горан Ангелов,
представляващ участника. В списъка е посочена изискуемата информация и същият
отговаря на изискванията на възложителя.
2.1.3. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от Горан
Ангелов, управител. Представеният документ отговаря на изискванията на възложителя.
Въз основа на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства и представените документи,
комисията констатира, че участникът „АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София
отговаря на изискванията за лично състояние и критерия за подбор, поставени от
възложителя в документацията за обществената поръчка.
Предвид горното, комисията единодушно реши да допусне офертата на участника до
разглеждане на техническото му предложение и проверка на същото за съответствието му
с Техническата спецификация на възложителя.
Настоящият протокол, на основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, се публикува в профила на
купувача. Протоколът не се изпраща на участника в процедурата, тъй като няма
установени липса на документи, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние и критерия за подбор при разглеждане на документите и информацията
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по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и подписан от
членовете на комисията на 27.03.2019 г. без забележки и особени мнения.
Всички посочени законови норми в настоящия протокол са съгласно разпоредбите на ЗОП и
ППЗОП в редакцията им до 01.03.2019 г.

Комисия в състав:

Председател:

Членове:

заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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