Личните данни в документа са заличени
на основание чл. 37 о т ЗОП, въ в връзка с
Регламент (ЕС) 2016/679

УТВЪРДИЛ:
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ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗОП
Съгласно Заповед № РД01-772/05.12.2019 г.
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ПРОТОКОЛ

Днес, 14.01.2020 г., 11.00 часа, в зала „Мраморна“ етаж сутерен (служебен вход) в
сградата на Министерството на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица”
№ 2, се проведе публично заседание на назначената със Заповед № РД01-24/14.01.2020 г.
на Лазар Лазаров - заместник-министър и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), комисия за подбор на участниците, разглеждане, оценка и
класиране на подадените офертите, за изпълнение на обществена поръчка, възлагана чрез
събиране на оферти с обява и в стойностния праг на чл. 20, ал. 3, т. 2. от ЗОП с
предмет: „Сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията по
стандарта 1вО/1ЕС 27001, интегрирана с внедрената в МТСП система за управление на
качеството (СУК) по стандарт БДС ЕК 1БО 9001:2015“, в състав:
Председател:
1. Георги Илиев - главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“
Членове:
2. Ролен Вълчев - главен експерт в отдел „Информационни технологии и
административно обслужване“
3. Хубавинка Василева - старши юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“.
I. Председателят на комисията откри заседанието на същата, обяви и прочете
текста на Заповед №РД01-24/14.01.2020 г.
Комисията започна работа, след като на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП,
получените в деловодството на МТСП 2 /два/ броя оферти се предадоха на председателя
на комисията, за което се състави протокол.
В първоначално определения срок - 17:30 часа на 09.01.2020 г. са постъпили две
оферти, както следва:
№
1
2

Наименование на участника
Бюро Веритас България ЕООД
Сертификейшън
Интернешънъл
България ООД

Рег. номер и дата
71-17/09.01.2020 г.
71-18/09.01.2020 г.

Час
14:29
15:07

В удължения срок на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП във връзка с § 131, ал. 2 от
ПЗР на ЗОП (изм.ДВ,бр.102 от 2019 г.) - 17:30 часа на 13.01.2020 г. не са постъпили други
оферти.
След запознаване със съдържанието на регистъра на получените оферти
председателят и всеки от членовете на комисията подписа и представи декларация по чл.
51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП за съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание не присъстваха представители на участниците, подали
оферти.
II. Комисията, като се убеди, че офертите са подадени в указания срок в
непрозрачни опаковки и надписани, пристъпи към отварянето им по реда на тяхното
постъпване:
1. Комисията отвори офертата на Бюро Веритас България ЕООД.
На
основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП обяви ценовото предложение на участника:
Предложената от участника цена за изпълнение предмета на поръчката е
29 000.00 (двадесет и девет хиляди) лева без ДДС или 34 800.00 (тридесет и четири
хиляди и осемстотин) лева с ДДС .
В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, техническото и ценовото
предложения на участника се подписа от председателя и от членовете на комисията.
2. Комисията отвори офертата на Сертификейшън Интернешънъл България
ООД. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП обяви ценовото предложение на участника:
Предложената от участника цена за изпълнение на предмета на поръчката е
26 000.00 (двадесет и шест хиляди) лева без ДДС или 31 200.00 (тридесет и една
хиляди и двеста) лева с ДДС .
В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, техническото и ценовото
предложения на участника се подписа от председателя и от членовете на комисията.
След извършване на действията по чл. 97, ал.З от ППЗОП публичното заседание на
комисията приключи в 11:15 часа.
Комисията в пълен състав на 15.01.2020 г. в 10:00 часа продължи с разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти, по реда на постъпването им.
III. Комисията разгледа представените документи в офертите на участниците,
по реда на тяхното постъпване, с оглед установяване на съответствието участниците
с изискванията на възложителя относно критериите за подбор:
1.
Бюро Веритас България ЕООД - комисията установи, че участникът е
представил всички изискани образци на документи, съгласно обявата. Установи се, че
приложените декларации по образец на възложителя № 1 и № 2 (за лично състояние на
участника) са подписани от съответното задължено лице, представляващо участника управителя, съгласно регистрацията му в Търговския регистър (ТР) в съответствие
с чл. 192, ал. 2 от ЗОП. Представените декларации по образец № 3 и № 4 на възложителя
също са подписани от управителя на дружеството, в качеството му на представляващ.
При разглеждане на декларираните обстоятелства от участника с декларация по
образец № 5, установяващи съответствието му с поставеното изискване на възложителя по
т. 2 за технически и професионални способности, като критерий за подбор и
съобразявайки се с разяснение изх. № 9104-544/31.12.2019 г., комисията констатира, че:
1.1 За посочените от участника 2 броя експерти „Одитор Система за управление на
информационната сигурност, съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013“ е
деклариран/описан за професионален опит - участието на лицата в одити на
организации, сертифицирани съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC
27001:2013, което не установява изискването на възложителя за минимум две години
професионален опит в сферата на одитиране и сертифициране на системи за управление
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на информационната сигурност, съгласно изискванията на стандарт 180/1ЕС 27001:2013
или еквивалент, посочено в обявата.
1.2. За посочения „Технически експерт“ е деклариран/описан за професионален
опит - участието на лицето в одити на организации, сертифицирани съгласно
изискванията на стандарт 180/1ЕС 27001:2013, което не установява изискването на
възложителя за минимум две години професионален опит в сферата на одитиране и
сертифициране на системи за управление на информационната сигурност, съгласно
изискванията на стандарт 180/1ЕС 27001:2013 или еквивалент, посочено в обявата.
С оглед на изложеното и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията ще
уведоми писмено участника да отстрани горепосочените непълноти/несъответствия с
изискванията на Възложителя.
2.
Сертификейшън Интернешънъл България ООД - комисията установи, че
участникът е представил всички изисквани образци на документи, съгласно обявата, като
не се констатират липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка. Установи се, че приложените декларации по образец
на възложителя № 1 и № 2 (за лично състояние на участника) са подписани от
съответните задължени лица, представляващи участника - управителя, съгласно
регистрацията му в ТР в съответствие с чл. 192, ал. 2 от ЗОП. Видно от вписаните в
ТР обстоятелства, дружеството се управлява и представлява от управителя. Представените
декларации по образец № 3 и № 4 на възложителя също са подписани от управителя, в
качеството му на представляващ.
В резултат на извърш ената проверка комисията констатира, че декларираните
обстоятелства в декларация № 5 (образец на възложителя), съответстват на
изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и
установяват Сертификейшън Интернешънъл България ООД отговаря на
изискванията на възложителя за правоспособност за упражняване на професионална
дейност и за технически и професионални способности.
С оглед на изложените констатации, съставът на комисията с три гласа „за" реши:
допуска до разглеждане предложението за изпълнение на поръчката на участника
Сертификейшън Интернешънъл България ООД.
Комисията ще продължи работа след изтичане на указания в чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
срок за отстраняване на констатираните непълноти/несъответствия, относно изискванията
на Възложителя.
IV.
На 04.02.2020 г. в 10:30 ч. след изтичане на срока по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП,
указан в писмо изх. № 26-53/22.01.2020 г. (изпратено и получено на 22.01.2020 г.),
комисията, в пълен състав продължи дейността с разглеждане на допълнително
представените от участника Бюро Веритас България ЕООД документи.
Комисията констатира, че участникът Бюро Веритас България ЕООД е
представил изисканата информация за установяване на съответствието му, по ел. поща,
получена на 24.01.2020 г. Комисията след като разгледа документите, установи, че
участникът е отстранил констатираните непълноти/несъответствия и същите установяват
съответствието на Бюро Веритас България ЕООД с изискванията на Възложителя,
посочени като критерий за подбор.
Бюро Веритас България ЕООД отговаря на изискванията на възложителя за
правоспособност за упражняване на професионална дейност и за технически и
професионални способности.
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С оглед на изложените констатации, съставът на комисията с три гласа „за" реши:
допуска до разглеждане предложението за изпълнение на поръчката на участника
Бюро Веритас България ЕООД.
V.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на
поръчката на участници, по реда на подаване на офертите им:
1. Бюро Веритас България ЕООД - комисията констатира, че предложението за
изпълнение на поръчката е попълнено по образец № 6 към обявата, по форма и
съдържание съответства на изискванията на възложителя. В предложението за изпълнение
на поръчката, участникът е представил методология и стратегия за изпълнение на
дейностите, предмет на поръчката, както и оценка на рисковете и съответните мерки.
2. Сертификейшън Интернешънъл България ООД - комисията констатира, че
предложението за изпълнение на поръчката е попълнено по образец № 6 към обявата, по
форма и съдържание съответства на изискванията на възложителя. В предложението за
изпълнение на поръчката, участникът е представил. методология и стратегия за
изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и оценка на рисковете и
съответните мерки.
С оглед на изложените констатации, съставът на комисията с три гласа „за" реши:
допуска до разглеждане ценовите предложения на участниците: Бюро Веритас
България ЕООД и Сертификейшън Интернешънъл България ООД .
VI. Комисията продължи с разглеждане и класиране на ценовите предложения
на участници.
Комисията, констатира, че ценовите предложения на допуснатите участници са
попълнени по образец № 7 към обявата, по форма и съдържание съответства на
изискванията на възложителя. Не се констатираха различия в цената изписана с думи и
цената с цифри.
Комисията констатира, че не е приложима разпоредбата на чл. 72 ал. 1 от ЗОП.
Комисията пристъпи към класиране на офертите на допуснатите участници
критерий „най-ниска цена“.
Комисията с три. гласа „за“ класира:
Класиране

Участник

Първо място

Сертификейшън
Интернешънъл
България ООД
Бюро
Веритас
България ЕООД

Второ място

„по

Предложена цена за изпълнение на
поръчката, без ДДС
26 000.00 (двадесет и шест хиляди)

29 000.00 (двадесет и девет хиляди)

Комисията предлага на Възложителя, въз основа на извършеното класиране, да
определи за изпълнител и сключи договор за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от
ЗОП за „Сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията
по стандарта 180/1ЕС 27001, интегрирана с внедрената в МТСП система за
управление на качеството (СУК) по стандарт БДС EN 1 8 0 9001:2015“, с дружеството
предложило икономически най-изгодна оферта по критерия „най-ниска цена“ и класирано
на първо място.
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Комисията закри заседанието и приключи дейността си по разглеждане, оценяване и
класиране на получените оферти на 04.02.2020г. в 16. 30 часа.
На основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП Комисията състави и подписа настоящия
протокол на 05.02.2020 г.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
Председател:
Георги Илиев .
Членове:
^
Ролен В ълч ев.
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Хубавинка Василева
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