
РЕПУГЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
НАцИ®НАЛЕН  ОСИГУРИТР 'EH иHCTИTYT  

., 
ПРОТОКОЛ  

~Р! 1 

На  основанне  ч.н. 54, а.Т.7 от  IIравв .rиниа  за  прнлагане  иа  Заiсона  за  общественнте  
поръчкв  ЛIПЗО IU 

Днес . 30.08.2016 г., в  14:00 часа  в  сградата  на  НОИ  - София , о' у::. 
Стамбо  пзйсгог " ]+Ю  62-64, ст. Na 320, във  връзка  с  Решение  .Лfs 1041-40-47 от  10.08 .2D16 г . 
на  Управите .zя  на  Национа .тия  осиrурителен  инстнтут  (НОИ ) за  откриване  на  
процедуrата  за  въз :га .- а.хе  на  обшготвена  поръчка  с  предкет : „Доставка  на  сарsърни  
конфигјраиии  за  Ц3' и  ТП  на  HO~i' : чрез  отКрт 3та  проце .дура . назначената  със  Заговед  
Afs 1016-40-987 от  30.08.2016 r. на  Управителя  иа  НОИ , комисия  за  извърцп ;ане  на  
подiюр  на  участииците , разгтежсдане  н  оценка  на  офертите  в  състав : 

ПРЕ ,ДСЕ LА'ГЕsТ: 
1. Таня  П}_тгва  - гаяавен  експерт  по  осигуряването  в  отде:т  "РДЕСИ ", дирекция  

ИСМБП ''; 
ЧJIЕновЕ : 
2. Ирина  Атанасова  — начаяних  на  отдеz "ОП", днрекция  '`Правна"; 
3. Llвeтesixнa Димигрова  - главен  експерт  по  осип°ряването  в  отдеz "РДЕСИ", 

дирекция  `'ИСМБП " 
4. Ю  лиан  Велков  - г.~zавен  експерт  в  отдет  "МФИДБО r. дирегдия  `:ФСД": 
5. Лъчезар  Хаджистоянов  - гzавен  експерт  в  отдеп  "ОП", днрегщия  "Правна", 

започна  работа  по  извърппзаие  на  подбор  на  участииците , разгzеждане  и  оцениа  
на  постьпилите  офгрти  в  процедура  за  опреде .2яне  на  изпъ .i°riитеz на  обществена  
поръчка  с  предмет : "јјостгавна  ня  сървърни  конфиrурации  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ ': 

Председате .тят  на  комискяrа  откри  заседанието  като  прочете  Заповед  Кs 1016-40-

987 от  30.08.2016 г . на  Управите ::я  на  НОИ  и  представи  чiтеновете  на  коиисията . 

На  комисията  ояхя  предоставенн  еписък  на  по :гучените  оферти  в  ооявения  срок  — 
до  17:30 часа  на  29.08.2016 г . и  протоко 9z по  чд . 48, aл. 6 от  ППЗОП , с  което  са  
изпълнени  изискваняята  яа  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ) за  провезкдане  на  
процедурата . 

Председателят  на  комисията  прочете  спиrькът  с <<часrницнге  по  реда  на  
подаваяе  на  офертите  в  деzоводството  яа  НОИ , както  следва : 

1. „Ай  Би  Ес  - Бъ.,iтария "` EОOД,  вх . TW_ 1048-40-30#12 от  29.0$ ?016 г ., 

подадена  в  1 5:5 1 часа ; 

2. „Стоун  IСо:ипiотьрс" Ад, вх . N9 1048-40-30#13 от  29.08.2016 г., пода .аена  в  
16:11 часа  

3. „Jlнpeкc БГ" OO,tj, вх . М2 1048-40-30#14 от  29.08.2016 г., подадена  в  16:18 

часа ; 

4. „IСонтраыс" АД. вх. N9 1048-40-30#15 от  29.08 .2016 г.. поладена  в  16:55 часа ; 

5. „Сиенсис " АД. вх. 104&40-30#1 б  от  29.08?016 г., подааена  в  16:55 часа . 

В  началото  на  заседанието  и  предн  да  се  пристьпи  към  отваряне  на  офертите  по  
настоящаrа  проде .дура , председаге ,zят  и  всеки  от  ч.iеиовете  на  коцисията  попълииха  и  
под ,тисака  декzарация  по  ч ,-г. 103, a.z. 2 от  ЗОП . 

Коиисията  конетатира , че  при  откриване  на  заседанието  присъстват  следните  



представители  на  участници  в  процедурата : 
1. Благовеста  Сотирова  - упълномощен  представител  на  участника  „Сиенсис " АД ; 

2. Ивайло  Никифоров  - упълиомощен  представител  на  участника  „Ай  Би  Ес  - 
България " ЕООД ; 

З . Петя  Арангелова  - упълномощен  представител  на  участника  „Стоун  
Компютьрс " АД ; 

4. Михаил  Михайлов  - упълномощен  представител  на  участника  „Коитракс " АД ; 

5. Борислав  Илиев  - упълномощен  представител  на  участника  „Лирекс  БГ" ООД ; 

Председателят  на  комисията  обяви , че  откритата  процедура  ще  се  проведе  
съгласно  критериите  и  изискванията , посочени  в  обявлението , одобрено  с  Решение  Ns 
1041-40-47 от  10.08.2016 г . на  Управителя  на  НОИ  за  откриване  на  процедурата . 

Комисията  пристьпи  към  отваряне  на  опаковките  с  офертите  на  участниците ; 
съгласно  чл . 54, an. З  от  ППЗОП . 

ПЪРВА  ОФЕРТА  - ,,Ай  Би  Ес  - България " ЕООД  
Офертата  на  участника  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка . 

Комисията  оповести  съдържанието  на  опаковката  и  констатира  наличието  на  отделен  
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал . 4 от  ППЗОП  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  
ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал . 5 от  ППЗОП , председателят  на  комисията  предложи  на  
някой  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  подпишат  техническото  
предложение  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " от  офертата  на  
участника  „Ай  Би  Ес  - България " ЕООД . Документите  бяха  подписани  от  
присъстващия  представител  на  участника  „Лирекс  БГ" ООД . 

ВТОРА  ОФЕРТА  - „Стоун  Компютьрс " АД  
Uфертата  на  участника  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка . 

Комисията  оповести  сьдържанието  на  опаковката  и  констатира  наличието  на  отделен  
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал . 4 от  ППЗОП  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  текническото  предложение  на  участника  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  
ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал . 5 от  ППЗОП , председателят  на  комисията  предложи  на  
някой  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  подпишат  техническото  
предложение  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " от  офертата  на  
участника  „Стоун  Компютърс " АД . Документите  бяка  подписани  от  присъстващия  
представител  на  участника  „Ай  Би  Ес  - България " ЕООД . 

ТРЕТА  ОФЕРТА  - „Лирекс  БГ" ООД  
Офертата  на  участника  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка . 

Комисията  оповести  сьдържанието  на  опаковката  и  констатира  наличието  на  отделен  
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал. 4 от  ППЗОП  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  
ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал . 5 от  ППЗОП , председателят  на  комисията  предложи  на  
някой  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  подпишат  техническото  
предложение  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " от  офертата  на  

Э  



участника  „Лирекс  БГ" ®ОД  Документите  бяка  подписани  от  присъстващия  
представител  на  участника  „Сиенсис" А.Д. 

ЧЕТВЪРТА  ОФЕРТА  - „Контракс " АД  
Офертата  на  участника  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка . 

Комисията  опввести  съдържанието  на  опаковката  и  констатира  наличието  на  отделен  
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри ". 

На  основаиие  чл . 54, ал. 4 от  ППЗОП  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  
ценови  параметри ". 

На  основание  чл. 54, ал. 5 от  ППЗОП , председателят  на  квмисията  предложи  на  
някой  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  подпишат  техническото  
предложение  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " от  офертата  на ;  
участника  „Контракс " АД . Документите  бяха  подписани  от  присъстващия  
представител  на  участника  „Лирекс  БГ" 4ОД . 

ПЕТА  ОФЕРТА  - „Сиенсис" АД  
Офертата  на  участника  е  представена  в  запечатана  непрозрачна  опаковка . 

Комисията  оповести  съдържаниетв  на  опаковката  и  констатира  наличието  на  отделен  
запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал . 4 от  ППЗОП  трима  от  членовете  на  комисията  
подписаха  техническото  предложение  на  участника  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  
ценови  параметри ". 

На  основание  чл . 54, ал . 5 от  ППЗОП , председателят  на  комисията  предложи  на  
някой  от  присъстващите  представители  на  участниците  да  подпишат  текническото  
предложение  и  пликът  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " от  офертата  на  
участника  „Сиенсис " АД . Документите  бяха  подписани  ат  присъствап zия  представител  
на  участника  „Контракс " АД . 

След  приключване  на  публичната  част  от  заседанието , председателят  на  
комисията  закри  заседанието . 

Настоящият  првтокол  се  състои  от  З (три ) страници  и  се  състави  на  3I .08.2016r. 
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