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П Р О Т О К О Л  № 3 

На 27.08. 2015 год., в 08:30 часа, в  НЦЗПБ, в изпълнение на Заповед № 297 / 24.07.2015 г. 

на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: 

Председател и член на комисията: 

  Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт 

Членове: 

1. Иво Иванов Станев – системен администратор  

2. д-р Надежда Владимирова Стоянова – отдел „Епидемиология“ 

3. Емилия Красимирова Насева – координатор по проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г 

4. Станислав Цветков Бакалов – главен експерт дирекция „Адм. обслужване“, отдел 

„Информационно обслужване“ Министерски съвет 

 

със задача да  отвори и разгледа ценовите предложения на допуснатите до този етап 

участници в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Разработване на модел на уеб-базиран имунизационен регистър (уеб-базирана 

високо-сигурна информационна система), пилотното му внедряване в две ОПЛ-

практики и РЗИ в избрана област на страната, както и в НЦЗПБ и МЗ и обучение за 

работа с модела“ по Проект № BG 07-PDPC 02 от 26.11.2014 г. „Подобряване надзора на 

ваксинопредотвратимите заболявания: разработване на модел на уеб-базиран 

имунизационен регистър“, финансиран по програма BG 07 „Инициативи за обществено 

здраве" чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., 

съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение  № 4 от 

25.06.2015 г. 

 

 При отварянето на ценовите предложения за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка присъстваха: 

- Цветослава Танчева – „Финтех – Д“ ЕООД; 

- Мая Танева – „Индекс-България“ ООД; 

- Стефан Колев – Агенция СТРАТЕГМА ООД. 

 Комисията в 08:45 часа пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на 

участниците. 

Председателят на комисията обяви точки на участниците по показател „Техническа 

оценка” (То), както следва: 

1. Финтех – Д“ ЕООД 

Критерий (К1): Стратегия и методология за изпълнение на поръчката - 15 точки 

Критерий (К2): Съответствие на предложената функционалност в съответствие с 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя - 65 точки 

Критерий (К3): Организация и качество на изпълнението на поръчката - 15 точки 

   2. „Индекс-България“ ООД 

Критерий (К1): Стратегия и методология за изпълнение на поръчката - 20 точки 

Критерий (К2): Съответствие на предложената функционалност в съответствие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя - 65 точки 

Критерий (К3): Организация и качество на изпълнението на поръчката - 10 точки 

3. Агенция СТРАТЕГМА ООД 

Критерий (К1): Стратегия и методология за изпълнение на поръчката - 20 точки 

Критерий (К2): Съответствие на предложената функционалност в съответствие с 

Техническата спецификация и изискванията на Възложителя - 65 точки 

Критерий (К3): Организация и качество на изпълнението на поръчката - 10 точки 
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Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците. 

 

1. „Финтех – Д“ ЕООД 

Участникът е представил  1  запечатан  Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори плика с предлаганата цена. Предлаганата от участника 

цена е в размер на 99 100 лв. без ДДС.  

 

2. „Индекс-България“ ООД 

Участникът е представил  1  запечатан  Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори плика с предлаганата цена. Предлаганата от участника 

цена е в размер на 74 900 лв. без ДДС.  

 

3. Агенция СТРАТЕГМА ООД 

Участникът е представил  1  запечатан  Плик № 3 с ненарушена цялост.  

Председателят на комисията отвори плика с предлаганата цена. Предлаганата от участника 

цена е в размер на 93 800 лв. без ДДС. 

 

 

След отваряне на последната ценова оферта приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Откритото засеадние на комисията приключи на 27.08.2015 г.  в 

09:15 часа. 

 

Комисията установи, че предложението на „Индекс-България“ ООД съдържа 

ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници и, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, изисква от 

участника „Индекс-България“ ООД писмена обосновка за предложената цена в срок от 3 

работни дни. 

 

Комисията приключи своята работа на  27.08.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр. 

                         

КОМИСИЯ: 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………... 

                   (Таня Гюрова) 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ..............................                        2. ...............................                                                            

                         (Иво Станев)                          (д-р Надежда Владимирова)                                                                                              

 

                        3. ...............................       4. .................................  

(Емилия Насева)               (Станислав Бакалов)   


