УТВЪРЖДАВАМ:

/П/

29.09.2015 г.

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРОТОКОЛ
от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-14-227/14.09.2015 г. на Председателя
на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за разглеждане, оценка и класиране на подадени
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) при условията и по реда
на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Разработка и
внедряване на софтуерна система за следене, докладване и обработване на събития
свързани с нарушаване сигурността на личните данни, за нуждите на Комисия за защита на
личните данни”.
Днес, 28.09.2015 г. в 11

00

часа, в сградата на Комисията за защита на личните данни,

находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на основание чл. 101 г от Закона за
обществените поръчки и в изпълнение на точка 12.2 от Заповед № РД-14-227/14.09.2015 г. на
Председателя на КЗЛД, назначената комисия:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

се събра в пълен състав, с цел разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране
на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Разработка и внедряване на
софтуерна система за следене, докладване и обработване на събития свързани с
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нарушаване сигурността на личните данни, за нуждите на Комисия за защита на личните
данни”.
На основание чл. 101 г, ал. 2 от ЗОП, членовете на Комисията попълниха и подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 101 г., ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП,
Комисията допусна, при извършване на публичните й действия, да присъстват представители на
участниците в процедурата, както следва:
-

- пълномощник на представляващия ДЗЗД „ЦАПК

ПРОГРЕС”, с пълномощно от 25.09.2015 г.
-

- пълномощник на изпълнителния директор на

„ЕМПИРИУ” АД, с пълномощно от 25.09.2015 г.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха други представители на участниците
или представители на средствата за масово осведомяване.
Присъстващите външни лица се вписаха в предоставения им присъствен списък.
Председателят на Комисията оповести състава на Комисията.
Публичната част на заседанието на комисията протече при спазване на следния ред:
I. Комисията разгледа предоставената документация за участие и изпълнение на
обществената поръчка с предмет „Разработка и внедряване на софтуерна система за следене,
докладване и обработване на събития свързани с нарушаване сигурността на личните
данни, за нуждите на Комисия за защита на личните данни” и констатира следното:
1. Публичната покана е изготвена съгласно чл. 101б, ал. 1 от ЗОП.
2. Публичната покана е публикувана по реда на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на Портала за
обществени поръчки с изх. № П-7574/14.09.2015 г., ID № 9045899/14.09.2015 г. и в Профила на
купувача (ПК) на интернет-страницата на КЗЛД, ведно с приложенията към нея.
3. В деня на публикуването на Публичната покана е изпратено Съобщение до средствата за
масово осведомяване, както следва: БТА, БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, в-к „ДУМА”, БНР,
в-к „НОВИНАР” и в-к „ТРУД”.
4. В Публичната покана е определен краен срок за подаване на оферти, а именно:
17:00 часа на 25.09.2015 г. и са посочени датата, мястото и часът на отварянето им - на
28.09.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД.

2

Комисията констатира, че до изтичането на крайния срок, в деловодството на КЗЛД, са
постъпили 2 (два) броя оферти, както следва, от:
1. ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС”, БУЛСТАТ 176513017, със седалище и адрес на управление:
гр. София - 1574, община „Слатина”, ж.к. „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 69 А,
тел.:

02/8705257;

факс:

02/9733853,

e-mail:

cadrd@progress.bg,

с

вх.

рег.

№ П-7846/25.09.2015 г. Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1618 ч. на 25.09.2015 г.
На заседанието на Комисията присъства пълномощник на представляващия дружеството, а
именно - г-н Недялко Минков.
2. „ЕМПИРИУ” АД, ЕИК 175372132, със седалище и адрес на управление:
гр. София - 1000, район „Триадица”, ул. „Уилям Гладстон” № 24; адрес за кореспонденция:
гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, Бизнес център Литекс тауър, ет. 6, тел.: 02/9704579;
e-mail: office@empiriu.com, с вх. рег. № П-7847/25.09.2015 г. Същата е постъпила в
деловодството на КЗЛД в 1651 ч. на 25.09.2015 г. На заседанието на Комисията присъства
пълномощник на изпълнителния директор на дружеството, а именно - г-жа Здравка Георгиева.
Комисията констатира, че върху пликовете на подадените оферти за участие в процедурата
е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на всяка от тях, които съответстват на
тези в списъка, предоставен на Комисията.
Комисията установи целостта и непрозрачността на представените пликове.
II. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване
и регистрирането им във входящия регистър.
1. Оферта № 1 за изпълнение на поръчката от ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС”, с вх. рег.
№ П-7846/25.09.2015 г.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата. При отварянето в него се намериха
три отделни запечатани плика, както следва:
- Плик № 1 – „Документи за подбор“;
- Плик № 2 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и
- Плик № 3 – „ Ценово предложение“.
Комисията пристъпи към последователното отваряне на представените в офертата
номерирани пликове.
В Плик № 1 от офертата са представени следните документи:
 Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Приложение № 2 – Оферта за изпълнение на обществената поръчка;
 Приложение № 3 - Административни сведения за участника - 3 броя;
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 Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - 5 броя;
 Приложение № 7 - Декларация - Списък на услугите изпълнени през последните 3 г.,
считано от крайния срок на получаване на офертите, с предмет, еднакъв или сходен с предмета
на обществената поръчка;
 Приложение № 8 - Декларация - списък на лицата, отговарящи за изпълнението на
услугата, предмет на обществената поръчка;
 Приложение № 9 - Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор;
 Приложение № 10 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - 4 броя;
 Приложение № 11 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС 5 броя;
 Заверено копие на сертификат по системата за управление на качеството
ISO 9001:2008;
 Заверено копие на сертификат по системата за управление сигурността на
информацията ISO 27001:2013;
 Удостоверителен документ за партньорство по програма;
 Други документи по преценка на участника;
 В Плик № 2 от офертата е представено Приложение № 4 - Техническо предложение
за изпълнение на поръчката;
 В Плик № 3 от офертата е представено Приложение № 5 - Ценово предложение за
изпълнение на поръчката;
В съответствие с разпоредбата на чл. 101 г, ал. 3, Председателят на Комисията предложи на
присъстващият в залата пълномощник на „ЕМПИРИУ” АД - г-жа Здравка Георгиева да подпише
представените от участника ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС” Техническо и Ценово предложения.
Същата изрази съгласие и положи подпис върху Ценовото предложение, като отказа да положи
подпис върху Техническото предложение на участника ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС”.
2. Оферта

№

2

за

изпълнение

на

поръчката

от

„ЕМПИРИУ”

АД,

с вх. рег. № П-7847/25.09.2015 г.

В офертата са представени следните документи:
 Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 Приложение № 2 – Оферта за изпълнение на обществената поръчка;
 Приложение № 3 - Административни сведения за участника;
 Приложение № 4 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
 Приложение № 5 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката;
 Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
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 Приложение № 7 - Декларация - Списък на услугите изпълнени през последните 3 г.,
считано от крайния срок на получаване на офертите, с предмет, еднакъв или сходен с предмета
на обществената поръчка;
 Приложение № 8 - Декларация - списък на лицата, отговарящи за изпълнението на
услугата, предмет на обществената поръчка;
 Декларация за приемане на условията на договора;
 Приложение № 10 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;
 Приложение № 11 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСТЛТДС;
 Заверено копие на сертификат по системата за управление на качеството
ISO 9001:2008;
 Заверено копие на сертификат по системата за управление на информационната
сигурност ISO 27001:2013;
 Удостоверителен документ за партньорство по програма.
В съответствие с разпоредбата на чл. 101 г, ал. 3, Председателят на Комисията предложи на
присъстващият в залата пълномощник на ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС” - г-н Недялко Минков да
подпише представените от участника „ЕМПИРИУ” АД Техническо и Ценово предложения.
Същият изрази съгласие и положи подпис върху Ценовото предложение, като отказа да положи
подпис върху Техническото предложение на участника „ЕМПИРИУ” АД.
С извършването на тези действия, публичната част на заседанието на комисията приключи
35

в 11 ч. на 28.09.2015 г.
ІII. Комисията продължи своето заседание в 1300 ч. на 28.09.2015 г., като пристъпи към
разглеждане на представените от участниците документи и информация за съответствието им с
изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и приложенията към нея.
След подробно разглеждане на представените от участниците оферти, Комисията
констатира, че същите отговарят на посочените в Публичната покана и Документацията на
Възложителя изисквания за възлагане на обществената поръчка, поради което ДОПУСКА до
оценка и класиране офертите на ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС” и „ЕМПИРИУ” АД.
IV. Предвид гореизложеното, следвайки предварително заложения в Публичната покана
критерий „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ - ИЗГОДНА ОФЕРТА”, Комисията пристъпи към
оценяване на подадените от участниците оферти по показателите, посочени в Методиката за
определяне на комплексна оценка на офертите.
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Оценяването на офертите на участниците се извършва по посочените показатели и
съответните им коефициенти на тежест в Комплексната оценка, както следва:
Показател – П

Максимален брой
точки

Тежест

1. Ценово предложение – ЦП

100

30 %

2. Техническо предложение – ТП

100

70 %

(наименование)

Ценово предложение - ЦП
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в
комплексната оценка 30 %.
Ценовото предложение се изчислява, както следва:
ЦП = 100 x (Цмин /Ц), където:
Цмин е най-ниската предложена цена;
Ц е цената предложена от участника;
ЦП се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
Техническо предложение - ТП
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в
комплексната оценка 70 %.
Техническото предложение се изчислява се по формулата: ТП = П1 + П2 + П3 + П4 + П5,
където:
№
П1
П2
П3
П4
П5

Показател

Максимален брой точки за
техническото предложение

Съответствие на техническото предложение на
участника с изискванията на Възложителя
Предлаган подход, организация и методология за
управление и изпълнение на проекта
Предлаган подход за осигуряване на качеството
Предлаган подход за управление на риска
Ресурсно осигуряване на изпълнението на
проекта

50
20
10
10
10

II. Комплексна оценка на участника (КО)
Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула:
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КО = 0,70 X TП + 0,30 X ЦП
Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100.
Полученият резултат се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая. Ако,
при получения резултат от формулата преди закръглянето третата цифра след десетичната
запетая е 5 се закръгля към по-голямото число.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
За Изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, класирал се на първо
място.
показатели
ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС”

„ЕМПИРИУ” АД

участници
Ценово предложение - ЦП

Предложена цена - 51 340,00

Предложена цена - 60 000,00

ЦП = 100 x (Цмин /Ц)

51 340,00
ЦП = 100 х --------------- = 100
51 340,00

51 340,00
ЦП = 100 х --------------- = 85,57
60 000,00

Техническо предложение - ТП
(ТП = П1 + П2 + П3 + П4 + П5)

КО = 0,30 X ЦП + 0,70 X TП

След

направените

ТП = 50 + 20 + 10 + 10 + 10 = 100

ТП = 50 + 20 + 10 + 10 + 10 = 100

КО = 0,30 х 100 + 0,70 х 100
= 30 + 70 = 100

КО = 0,30 х 85,57 + 0,70 х 100
= 25,67 + 70 = 95,67

изчисления,

Комисията

извърши

следното

КЛАСИРАНЕ

на

участниците:
КЛАСИРАНЕ
Iво

място

IIро място

УЧАСТНИК
ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС”
„ЕМПИРИУ” АД

КО (в точки)

100
95,67

Комисията класира участника „ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС” на първо място, като участник,
представил икономически най-изгодна оферта за разработване на софтуерна система за следене,
докладване и обработване на събития свързани с нарушаване сигурността на личните данни, в
съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото задание, неразделна част от
Документацията, както и внедряването й в експлоатация, и обучение на вътрешните потребители
(служители на КЗЛД) за работа със системата.
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V. На основание извършеното класиране на участниците, Комисията ПРЕДЛАГА

на

Възложителя да се сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Разработка и внедряване на софтуерна система за следене, докладване и обработване на
събития свързани с нарушаване сигурността на личните данни, за нуждите на Комисия за
защита на личните данни” с участника, класиран на първо място, а именно: ДЗЗД „ЦАПК
ПРОГРЕС”, БУЛСТАТ 176513017, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1574,
община „Слатина”, ж.к. „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 69 А.
Действията на Комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха в 1605 часа на
28.09.2015 г.
Настоящият протокол е съставен на 28.09.2015 г. и заедно с цялата документация по
възлагането на обществената поръчка се предава за утвърждаване на Председателя на Комисия за
защита на личните данни.

Настоящия протокол се подписа без особени мнения.

Комисия в състав:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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