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МИНИСТЕРСТВО на здравеопазването
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Д-р ГЕОРГИПАЗДЕРОВ
„,

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАф
датаци/ ,йЗугш/Ч

ПРОТОКОЛ
по чл.. 192, ал.4 от ЗОП

Днес, 23.03.2020 г. в 10:00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. ““Александровска”” На
120, ет.5, конферентназала, на основание чл. 192, ал.4 от Закона за обществените поръчки
се събра на открито заседание комисия, назначена със ЗаповедМе РД-1 1-7/23.03.2О20 г. на
Директорана РЗИ- Бургас, в следния състав:

Председател: д-р Мариана Кофиговап Главен секретар на РЗИ-Бургас;
Членове:
1. Багряна Петкова- началник на отдел “Алминистративно-стопанскии правен”,

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ-
Бургас;

2. Цанка Димитрова- началник на отдел "Финанесло-счетоводени организационно
информационен", Дирекция "А цминастрагивно-правно, финансово и стопанско
обслужване““при РЗИ- Бургас;

3. Елица Карагьозова- главен експерт Дирекция "Профилактика на болестите и
промоция на здравето";

4. Гинка Генова- старши експерт в отдел "Орп анизация на здравеопазнатасистема и
медицинскаинформатика", Дирекция "Медицински дейности";

Комисиятасе събра, за да разгледа и оцени подаденатаоферта в процедурапо покана
за участие в общественапоръчка по реда на чл. 191. с.л. 1,1. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка,
монтаж и внедряванена интегрираъаоблачна система за следене и наблюдение на телесна
температура”.

Д-р МарианаКофинова докладва. че в следствие изпратена покана с изх. На 26-02-
4/18.03.2020 г. на директора на РЗИ-Бурп ас, (: постьпила на официалнатаелектронна поща
на РЗИ-Бургас, на 20.03.2020 г. в 16:23 часа, гкщписана с КЕП, оферта с вх. Мз 25-

в



328/20.03.2020 г от „А] БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Офертата е постъпила в определения срок с
покана с изх. Ме 26-02-4/18.03.2020 *. на директора на РЗИмБургас.

След като се запознаха с наименованиетона участника в процедуратапо реда на 186

от ЗОП, всички членове на комисията попълнихадекларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по
отношение на тях не е налице конфликт на интереси с поканения участник. Председателят
на комисиятаобяви на членовете, че при промяна в дсклариранитеобстоятелствавъв всеки
един етап от процедурата, следва да направят съотвегното ново деклариране.

На заседаниетона комисията не присъства представител на поканения участник.
Преди отваряне на офертата, всич ки членове „ я комчсията се запознахас покана изх.

Ме 26-02-4/ 18.03.2020 г. на директора на РЗП-1: гас в процедурата за възлагане на
обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1. т. 3 от ЗОП (: предмет: „Доставка, монтаж и

внедряване на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна
температура”.

Комисиятане определя ред за рази .теждане на от|>ертите, тъй като има подадена само
една оферта.

Комисията отвори подадената от ..А! БЪЛГАРИН“ ЕАД оферта. Комисията
оповести съдържанието на офертата. В изпътшст-тш- на чл. 97, ал. 3 ППЗОП Комисията
оповести ценовото предложениена участ ника, а именно: обЩа цена за доставка, монтаж и

внедряване на интегрирана облачна система за следене и наблюдение на телесна
температура- 12 142,00 лв. без вкл. ДД или 14 570,40 лв. с вкл. ДДС.

На основаниечл. 97, ал.4 ППЗОП трима от членовете на комисиятасе подписаха на
техническотопредложение на участника.

Комисията продължи работа си с проверка на предложението на участника за
съответствиетому с изискванияткъм личното състоя ние и поставените критерии за подбор,
постановени от възложителя. Комисията пристъпи към проверка относно наличието на
всички изискуеми от възложителя документи и проверка на съдържаниетона представените
документи, както и дали същите в пълна степен отговарят на изисквания и критерии за
подбор, определениот възложителя.

Офертата на „А] БЪЛГАРИЯ“ЕАД съдържа-
1. Административни сведения с опис на документите. съдържащи се в офертата,

подписани от с КЕП на Женя Михайлов ст. Мениджър продажби при „А] БЪЛГАРИЯ“
ЕАД. Представено е Пълномощно (нотариално заверено с рег. Ме 1286/2020 г. на на В.
Механджийска -нотариус с район СРС) от Александър Димитров- Главен изпълнителен
директор и председател на УС и Младен Маркоски ”изпълнителендиректор и член на УС,
за упълномощаванена Женя Михайловада представляваА 1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД в процедури
за възлаганена обществени поръчки, в тшза число и ,то подава оферти.

2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1. 2 и 7 от ”ЗОП, подписана с КЕП на Александър
Димитров- Главен изпълнителен директор и председател на УС, Младен Маркоски -
изпълнителен директор и член на УС и Симеон Доннев- член на УС;

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3--6 от ЗОП. подписана с КЕП на Александър
Димитров- Главен изпълнителен директор и председател на УС, Младен Маркоски -
изпълнителен директор и член на УС

4. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,подписана с КЕП на АлександърДимитров-Главен изпълнителен
директор и председател на УС, Младен |*.т1аркоскн -изпълпителен директор и член на УС



5. Декларация за липса на свързаност с друг участник на основание чл. 101, ал. 11

от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, подписана с КЕП на Александър Димитров-Главен
изпълнителен директор и председател на УС. Младен Маркоски -изпълнителен директор и

член на УС;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подписана с КЕП на
Александър Димитров- Главен изпълнителен директор и председател на УС, Младен
Маркоски-изпълнителен директор и член на УС.

7. Техническо предложение, подписано с ЕСЕН на Женя Михайлова-ст. Мениджър
продажби при „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД, ст. търженно:

-предложениеза изпълнение на ти"»ръчка, поднтнсатю с КЕП на Женя Михайлова-ст.
Мениджър продажби при „А1 БЪЛГАРИ 51“ ЕАД:

- Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, подписана с КЕП
на Александър Димитров- Главен изпълнителен директор и председател на УС, Младен
Маркоски -изпълнителен директор и член на УС:

-Сертификат за одобрение 1130 270012013 издадено на ,.А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с
обхват: система за управление на интегрирани ел “рок-ни далекосъобщителни услуги,
информационнаи комуникационнитехнологични рс нение- видеонаблюдение-облачно и с
инсталация при клиенти.

8. Ценово предложение, пс-дписнно с КЕП на Женя Михайлова-ст. Мениджър
продажби при „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД

Комисията установи, че „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е представило всички документи за
доказване На изискваниятакъм личното състояние в съответствие със ЗОП и критериите за
подбор, посочени в покаНата на възложителя н комисията констатира, че участникът
отговоря на поставените изискванията към личното състояние и поставените критерии за
подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение. Комисията
установи, че техническото предложение на „.А! БЪЛГАРИЯ“ ЕАД отговаря напълно на
минималните изискавния, поставени от възложителя и същото ще бъде допуснато до
оценяване и класиране.

В предложениетоза изпълнение на поръчка от страна на „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД е
посочено, че няма да ползва подизпълнителии няма да по,-| зва капацитета на други субекти,
за да изпълни критериите за подбор. В предложението за изпълнениена поръчка от страна
на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е деклариране съгласие с клаузите на приложения проект за
договор и със срока на валидностна офертата от 60 (т нестдест) календарни дни сЧИТано от
крайния срок за подаване на оферти.

Предложено е внедряването на интегрирана облачна система за следене и

наблюдение на телесна температь ра да стане не по-късно от 10 календарни дни от
сключване на договора, както и поддръжкаот 24 носена на интегриранатаоблач на система
за следене и наблюдение на телесна темпсратура и сервизно обслужванена предоставеното
оборудванеи софтуерза срока на договора. Предложено с време реакция за констатиране
на проблем - до 1 /един/ час от съобщаването *:а проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
определено от него лице и време за отстраняване на проблема - не повече от 24 часа, след
констатиране на проблема.



В предложението за изпълнение на поръчка от страна на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
детайлнотехнические описана интегрираната облачни сисгема за следене и наблюдение на
телеснатемпература.

Комисията продължи своята рабога :: разтлсждане на ценовото предложение на
участника.

Прогнознаобща стойност на обш-г-стве] ната порьчкага. съгласно покана с изх. Мз 26-
02-4/18.03.2020 г. на директора на РЗ1/1-Бургас, не следва да надвишава не следва да
надвишава 12 142,00 лв. (дванадесетхиляди сто четиридесет и два) без вкл. ДДС.

Ценовото предложение на „А1 БЪЛГАРИЯ““ ЕАД е в рамките на прогнозна обща
стойност на общественатапоръчката. Комисията класира на офертата на „А1 БЪЛГАРИЯ“
ЕАД и предлагана възложителя да бъде ( ключон до: овор за общестевнапоръчка.

Настоящиятпротокол е съставен на () нов-дни:: чл. 192, ал.4 от ЗОП и е подписан от
членовете на комисията на 23.03.2020 г. в 21.32.1511). ч. Протоколът ще бъде представен
на Възложителя за утвърждаванесъгласно чл. 192. ал.4 ЗОП.

Гласували “ЗА” предложеноторешение единодуишо всички членове На Комисията;
Гласували “ПРОТИВ” предложеноторешение „ нито един глас.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛСЕ” относно решение: * . нито един глас.
ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТОСЕ СЧИТА Е [20)
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