УТВЪРЖДАВАМ:

/П/

ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дата: 07.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-15-71/06.03.2019 г. на Председателя на
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП) при условията и по реда
на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изграждане на
видеоконферентна система в заседателната зала на КЗЛД“.
Днес, 06.03.2019 г. в 11 00 часа, в заседателната зала в сградата на Комисията за защита на
личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на основание
чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в изпълнение
на Заповед № РД-15-71/06.03.2019 г. на Председателя на КЗЛД, назначената комисия в състав:
Председател:
В. П. - началник на отдел „Административно-правно обслужване” в КЗЛД
Членове:
• Е. М. – главен юрисконсулт в отдел АПО на КЗЛД;
и
• К. Т. – главен специалист в отдел АПО на КЗЛД.
се събра в пълен състав, с цел разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране
на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Изграждане на
видеоконферентна система в заседателната зала на КЗЛД“.
Комисията получи представените оферти и Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На основание чл. 51, ал. 8, във вр. с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, членовете на Комисията
попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Публичната част на заседанието на Комисията протече при спазване на следния ред:
I. Комисията разгледа документацията за избор на изпълнител на обществената поръчка с
предмет „Изграждане на видеоконферентна система в заседателната зала на КЗЛД“ и
констатира следното:
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1. Обявата за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с изх. рег. № АПО-023/21.02.2019 г. е изготвена в съответствие с чл. 187 от ЗОП.
2. Обявата, ведно с указанията за участие и приложенията, е качена на интернет страницата
на КЗЛД на 21.02.2019 г., а информация за поръчката е публикувана на Портала за обществени
поръчки под ID № 9055899 от 21.02.2019 г.
3. В обявата е определен краен срок за подаване на оферти, а именно: 17:00 часа на
28.02.2019 г. и са посочени датата, мястото и часът на отварянето им - на 06.03.2019 г. от 11:00
часа в административната сграда на КЗЛД - заседателната зала.
4. Поради обстоятелството, че в първоначално определения срок за подаване на оферти, в
деловодството на КЗЛД са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП,
Възложителят е удължил срока за подаване на оферти по процедурата до 17:00 часа на
05.03.2019 г.
Комисията констатира, че до изтичането на крайния срок за получаване на оферти, а
именно: 17:00 часа на 05.03.2019 г., в деловодството на КЗЛД, са постъпили 3 (три) броя оферти:
1. „АУДИО АРТЕ” ООД, ЕИК 131395347, със седалище и адрес на управление: гр. София
- 1164, район „Лозенец”, пл. „Велчова завера” № 1, тел.: 02 964 11 15; факс: 02 964 11 16, e-mail:
office@audioarte-bg.com, с вх. рег. № AПO-02-3#2/28.02.2019 г.
Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1659 ч. на 28.02.2019 г.
2. „АВ СИСТЕМ” ЕООД, ЕИК 175150157, със седалище и адрес на управление: гр. София
– 1614, район „Овча купел”, ул. „Планиница“ № 10, тел.: 0888 708 700, e-mail: sales@avsystem.bg,
с вх. рег. № AПO-02-3#4/05.03.2019 г.
Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1645 ч. на 05.03.2019 г.
3. „МИКРОСАТЕКС” ЕООД, ЕИК 131347174, със седалище и адрес на управление: гр.
София – 1517, район „Подуене”, ул. „Златоструй” № 18Б, тел.: 02 962 31 92; факс: 02 962 31 92,
e-mail: office@microsatex.com, с вх. рег. № AПO-02-3#5/05.03.2019 г.
Същата е постъпила в деловодството на КЗЛД в 1655 ч. на 05.03.2019 г.
Комисията констатира, че върху опаковките 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 подписания Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Комисията установи целостта на представените пликове.
II. Председателят на 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 „АУДИО АРТЕ” ООД, с вх. рег.
№ AПO-02-3#2/28.02.2019 г.
В офертата са представени следните документи:
 Опис на документите, съдържащи се в Офертата;
 Представяне на участника;
 Заявление за участие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
 Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
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 Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
 Ценово предложение за изпълнение на поръчката.

Други документи по преценка на участника.
Председателят на Комисията обяви ценовото предложение за цялостното изпълнение на
поръчката в размер на 65 860,00 лв. без ДДС, респ. 79 032,00 лв. с вкл. ДДС.
2. Оферта № 2 за изпълнение на поръчката от „АВ СИСТЕМ” ЕООД, с вх. рег.
№ AПO-02-3#4/05.03.2019 г.
В офертата са представени следните документи:
 Опис на документите, съдържащи се в Офертата;
 Представяне на участника;
 Заявление за участие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
 Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
 Ценово предложение за изпълнение на поръчката.
Други документи по преценка на участника.
Председателят на Комисията обяви ценовото предложение за цялостното изпълнение на
поръчката в размер на 67 100,00 лв. без ДДС, респ. 80 520,00 лв. с вкл. ДДС.
3. Оферта № 3 за изпълнение на поръчката от „МИКРОСАТЕКС” ЕООД, с вх. рег. №
AПO-02-3#5/05.03.2019 г.
В офертата са представени следните документи:
 Опис на документите, съдържащи се в Офертата;
 Представяне на участника;
 Заявление за участие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
 Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ;
 Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
 Ценово предложение за изпълнение на поръчката.
Други документи по преценка на участника.
Председателят на Комисията обяви ценовото предложение за цялостното изпълнение на
поръчката в размер на 69 980,00 лв. без ДДС, респ. 83 976,00 лв. с вкл. ДДС.
С извършването на тези действия, публичната част на заседанието на Комисията
приключи в 11.30 ч. на 06.03.2019 г.
ІII. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи и
информация за съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
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След подробно разглеждане на представените от участниците оферти, Комисията
констатира следното:
1. Участник „АУДИО АРТЕ” ООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, за него не са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП и отговаря на посочените в Обявата за
събиране на оферти и Указанията на Възложителя за възлагане и изпълнение на поръчката,
критерии за подбор.
Представените документи отговарят в пълна степен на изискванията на възложителя,
поради което, Комисията ДОПУСКА участника до оценка и класиране на офертата.
2. Участник „АВ СИСТЕМ” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, за него не са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП и отговаря на посочените в Обявата за
събиране на оферти и Указанията на Възложителя за възлагане и изпълнение на поръчката,
критерии за подбор.
При разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 12), комисията
установи следното:
1. Участникът в табличен вид е представил подробна техническа спецификация на всеки
продукт, който е предмет на доставка.
2. В предложението за изпълнение на поръчката липсва, каквото и да е описание на
организация на дейностите, етапите по доставка и инсталиране на оборудването, както и
план-график на дейностите, предмет на поръчката.
Съгласно указанията на Възложителя посочени в образец № 12, в предложението си за
изпълнение на поръчката участникът следва да:
- предложи организация на всички дейности предмет на поръчката, съгласно техническата
спецификация. Участникът следва да посочи всички етапи през, които минава доставката и
инсталирането на оборудването. Като за всеки един етап следва да е показано разпределението
по експерти (кой какво ще изпълнява), както и да са дефинирани необходимите ресурси за
изпълнението на всеки един етап (техника, материали, логистика, срещи с Възложителя, срещи
със заинтересовани страни и др.). От предложението на участника следва да е видно, че с
предложения план са гарантирани безпроблемно и навременно изпълнение на поръчката.
- представи план–график, включващ извършването на всички дейности по предмета на
обществената поръчка обуславящ предложения от него срок за изпълнение и съгласно конкретно
предложеното техническо решение).
С оглед направените констатации от комисията предложението за изпълнение на
поръчката на участника НЕ ОТГОВАРЯ на предварително обявените условия, поради което
комисията НЕ допуска участника „АВ СИСТЕМ“ ЕООД до следващия етап от процедурата
за възлагане на обществената поръчка.
Комисията е длъжна строго да се придържа към указанията за изпълнение на поръчката на
Възложителя и предвид констатираните несъответствия, комисията предлага на Възложителя
да отстрани участника от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
3. Участник „МИКРОСАТЕКС” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, за него не са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП и отговаря на посочените в Обявата за
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събиране на оферти и Указанията на Възложителя за възлагане и изпълнение на поръчката,
критерии за подбор.
При разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 12), комисията
установи следното:
1. В предложението си за изпълнение на поръчката участникът е представил организация
на всички дейности предмет на поръчката, съгласно техническата спецификация. Посочени са
всички етапи през, които минава доставката и инсталирането на оборудването. Като за всеки
един етап е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) и са дефинирани
необходимите ресурси за изпълнението на всеки един етап (техника, материали, логистика,
срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.). От предложението на участника
следва да е видно, че с предложения план са гарантирани безпроблемно и навременно
изпълнение на поръчката.
Участникът е представил план–график, включващ извършването на всички дейности по
предмета на обществената поръчка обуславящ предложения от него срок за изпълнение и
съгласно конкретно предложеното техническо решение).
2. В предложението за изпълнение на поръчката липсва, каквото и да е описание на
техническите спецификации на всеки продукт, който е предмет на доставка в настоящата
поръчка.
Съгласно указанията на Възложителя посочени в образец № 12, в предложението си за
изпълнение на поръчката участникът следва в табличен вид да представи подробна техническа
спецификация на всеки продукт, който е предмет на доставка.
От направената проверка на предложението за изпълнение на поръчката, комисията
установи, че в техническото предложение на участника С оглед направените констатации от
комисията техническото предложение на участника НЕ ОТГОВАРЯ на предварително
обявените условия, поради което комисията НЕ допуска участника „МИКРОСАТЕКС“
ЕООД до следващия етап от процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Комисията е длъжна строго да се придържа към указанията за изпълнение на поръчката на
Възложителя и предвид констатираните несъответствия, комисията предлага на Възложителя
да отстрани участника от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.

IV. Предвид гореизложеното, следвайки предварително заложения в Обявата критерий за
възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”, Комисията пристъпи към оценяване на подадените от
участниците оферти.
След направеният преглед и сравнение на ценовите оферти на допуснатите участници,
Комисията извърши следното КЛАСИРАНЕ:
КЛАСИРАНЕ
Iво

място

УЧАСТНИК
„АУДИО АРТЕ” ООД

ПРЕДЛОЖЕНА
ЦЕНА БЕЗ ДДС
65 860,00 лв.

Комисията класира участника „АУДИО АРТЕ” ООД на първо място, като участник,
представил икономически най-изгодна оферта за изграждане на видеоконферентна система в
заседателната зала на КЗЛД.
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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:
„Изграждане на видеоконферентна система в заседателната зала на КЗЛД“ с участника,
класиран
на
първо
място,
а
именно:
„АУДИО
АРТЕ”
ООД,
ЕИК 131395347, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1164, район „Лозенец”, пл.
„Велчова завера” № 1.
Действията на Комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха в 14:30 часа на
06.03.2019 г.
Настоящият протокол е съставен на 07.03.2019 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:
Председател:
•

В. П.

/п/

Членове:
•

Е. М.

•

К. Т.

/п/
/п/

6

