
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НЕДА КРИСТАНОВА
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ПРОТОКОЛ

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

обществените поръчки (ППЗОП)

Днес, 25.03.2020 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 
състоя заседание на комисията, определена със Заповед № РД-07-22/23.03.2020 г. на директора 
на ЦОПУО, със задача да разгледа, оцени и класира получените в ЦОПУО оферти за участие в 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 
предмет: „Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на 
дигиталните компетентности на учениците в X клас чрез предоставяне на право на 
ползване и софтуерна поддръжка на електронна платформа“. Комисията започна работа в 
следния редовен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Костадинова Михайлова отдел „АПФСО“

ЧЛЕНОВЕ:
1 .Инна Бенева -  Петкова -  правоспособен юрист
2.Янка Кирилова Панева - отдел „АПФСО“

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

На 12.03.2020 г. на електронната страница на ЦОПУО в раздел „Профил на купувача“ е 
публикувана Обява № 1, с изх. РД-12-61/12.03.2020'г„ заедно с Обява, Техническа спецификация, 
Образци на документи за участие и Проект на договор. В същия ден на Портала за обществените 
поръчки в АОП е публикувана и „Информация за публикувана в профила на купувача обява за

и



обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“ под № 9097099.
В Обява № 1, с изх. РД-12-61/12.03.2020 г., е обявен срок за получаване на оферти до 16:30 

ч. на 23.03.2020 г., като също така са посочени мястото, датата и часът на публичното отваряне на 
офертите. До края на определения срок в деловодството на ЦОПУО е постъпила 1 (една) оферта 
от „Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД - постъпила на 23.03.2020 г. в 12:00 часа и заведена в 
регистъра за обществени поръчки на ЦОПУО под № 1 на стр. 47.

На 25.03.2020 г. в 11:00 ч. председателят на горепосочената комисия, с приемно- 
предавателен протокол, получи копие на входящия регистър на офертите, съдържащ данните по 
чл. 48, ал. 1 от ППЗОП - общо 1 (един) брой оферта.

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.

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

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 постъпилата оферта:

1.„Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД -  в плика е налична папка с 
документация за участие, съгласно образците на документи на възложителя. За изпълнение на 
поръчката е посочена цена в размер на 66 450 (шестдесет и шест хиляди четиристотин и 
петдесет) лева без ДДС и 79 740 (седемдесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет) лева 
с ДДС. Офертата е подадена чрез пълномощник с пълномощно за конкретната процедура.

С това публичната част от работата на комисията приключи.

На 25.03.2020 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 
проверка на предложението на участника за установяване на съответствието му с изискванията, 
посочени в обявата и техническата спецификация на възложителя.

След детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира следното:
За участника „Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД:
Комисията установи, че участникът отговаря на всички изисквания на възложителя, 

посочени в обявата за обществената поръчка. Към офертата са приложени изискуемите образци на 
документи, с които да се удостовери съответствието на участника с тези критериите за подбор, 
поставени от възложителя. В техническото си предложение участникът е посочил, че е осигурил 
достъп до демонстрационна платформа с посочване на електронен адрес и данни за достъп до 
различните нива с посочване на потребителско име и парола. Комисията констатира, че 
техническото предложение на участника отговаря напълно на посочените от възложителя 
изисквания.

След извършване на описаните действия, комисията пристъпи към проверка на ценовото



предложение на участника:
Комисията установи следното „Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД предлага за 

изпълнение на поръчката цена в размер на 66 450 (шестдесет и шест хиляди четиристотин и 
петдесет) лева без ДДС и 79 740 (седемдесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет) лева
с ДДС по образец № 5. Ценовото предложение е в рамките на прогнозната стойност, посочена в 
поканата и предвидена от възложителя.

Въз основа на горното, комисията предлага на възложителя, за изпълнител на 
обществена поръчка с предмет „Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно 
оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас чрез предоставяне на 
право на ползване и софтуерна поддръжка на електронна платформа“ да бъде определен 
участникът „Дигитални и софтуерни решения“ ЕООД.

Настоящият протокол се подписа от председателя и членовете на комисията на 25.03.2019 
г. и цялата документация бепредо^авена на възложителя.

Чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:

Членове: 1

2

^ п / 7

Чл. 2 от ЗЗЛД 

Чл. 2 от ЗЗЛД

1


