
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НЕДА КРИСТАНОВ
Директор на ЦОПУО

г— /

Утвърдил протокола

Дата: . .0 Х »

ПРОТОКОЛ

съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за

обществените поръчки (ППЗОП)

Днес, 30.03.2018 г., в 11:00 часа, в сградата на Център за оценяване в предучилищното и 
училищното образование (ЦОПУО), гр. София, бул. „Цариградско шосе “ № 125, бл.5. се със гоя 
заседание на комисията, определена със Заповед № РД-07-25/29.03.2018 г. на директора на 
ЦОПУО, със задача да разгледа, оцени и класира получените в ЦОПУО оферти за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 
„Изграждане и внедряване на уеб базирана система за обслужване на дейностите но 
провеждане на държавни зрелостни изпити и актуализиране на системата за обслужване на 
дейностите по провеждане на прием след 7. клас”. Комисията започна работа в следния редовен 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ Инна Петрова Бенева-Петкова -  главен експерт в отдел „АПФСО“, 
ЦОПУО и

ЦОПУО
2. Росен Манасиев -  старши експерт в дирекция „ИКТ“, МОН 

Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка, комисията 
констатира следното:

На 19.03.2018 г. на електронната страница на ЦОПУО в раздел „Профил на купувача'" е 
публикувана Обява № РД-12-88/19.03.2018 г., Документация и Образци на документи за участие. 
В същия ден на Портала за обществените поръчки в АОП е публикувана и „Информация за 
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
ЗОП“ под № 9073995.

ЧЛЕНОВЕ:
1. Христина Драганова Воденичарова-Крумова -  началник на отдел „АПФСО“,



В Обява № РД-12-88/19.03.2018 г. е обявен срок за получаване на оферти до 16:00 ч. на
26.03.2018 г., като също така са посочени мястото, датата и часът на публичното отваряне на 
офертите. До края на първоначално определения срок (26.03.2018 г.) в деловодството на ЦОГ1УО 
са регистрирани по-малко от три оферти, поради което на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП 
възложителят е удължил с три дни срока за получаване на оферти.

На 26.03.2018 г. на интернет страницата на ЦОПУО в раздел „Профил на купувача" е 
публикувано съобщение изх. № РД-12-101/26.03.2018 г., с което срокът за получаване на оферти е 
удължен до 16:00 ч. на 29.03.2018 г., а за дата на публичното отваряне е посочена датата
30.03.2018 г. от 1 1:00 ч. На същата дата (26.03.2018 г.) на Портала за обществени поръчки при 
Агенцията за обществени поръчки е публикувана „Информация за публикуване в профила на 
купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП" под № 9074279, като е 
отбелязано, че информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

На 30.03.2018 г. в 11:00 ч. председателят на горепосочената комисия, с приемо- 
предавателен протокол, получи копие на входящия регистър на офертите, съдържащ данните по 
чл. 48, ал. 1 от ППЗОП общо 1 (един) брой оферта.

Постъпила е следната оферта:

1. вх. № 1/26.03.2018 г. на ,.КЕ:ИТ“ ООД, гр. София, получена в 15:12 ч„ заведена в 
регистъра за обществени поръчки на ЦОПУО, стр. 40, с деловоден вх. № РД-12- 
107/26.03.2018 г.

На публичното заседание при отваряне на постъпилите оферти не присъства представител 
на участника.

След запознаване със списъка на постъпилите оферти, председателят и членовете на 
комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. в 
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията пристъпи към 
отваряне на офертата по реда на постъпването й, съобразно входящия номер, поставен върху 
опаковката, както следва:

1.„КЕИТ“ ООД -  в плика е налична документация номерирана от стр. 1 до стр. 38 
включително представляваща подробно описание на техническото предложение, попълнени 
образци на документи без номерирани страници, съгласно образците на документи на 
възложителя, както и плик с надпис „Ценово предложение“. За изпълнение на поръчката е 
посочена цена в размер на 64 700 (шестдесет и четири хиляди и седемстотин ) лева без ДДС и 
77 640 (седемдесет и седем хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС.

С това публичната част от работата на комисията приключи.
На 30.03.2018 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи 

към проверка на предложението на участника и съответствието му с изискванията, посочени в 
обявата и техническата спецификация на възложителя.

След детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира следното:
За участника „КЕИТ“ ООД:
Комисията установи, че участникът отговаря на всички изисквания на възложителя, 

посочени в обявата за обществената поръчка, отнасящи се до лично състояние, правоспособност 
за упражняване на професионална дейност. Към офертата са приложени изискуемите образци на






