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Утвърдил:....................................................................... 

Директор 

/проф. д-р Т. Кантарджиев, дмн, мзм./ 

П Р О Т О К О Л  № 3а 

На 01.09.2015 год., в 16:00 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 оцени и предложи за класиране подадените оферти на участниците 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. 

 

Комисията подробно разгледа представената от „Индекс-България“ ООД писмената 

обосновка за предложената цени, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, както следва:   

В представената с писмо вх. № 82/01.09.2015 г.  обосновка участникът „Индекс-

България“ ООД се позовава на това, че има значителен, доказан с резултати опит в 

разработката на автоматизирани информационни системи и в частност на големи 

интегрирани информационн системи с национално значение. В оферираното ценово 

предложение е отчетено наличието на ноу-хау на дружеството за разработка на основните 

компоненти на такива системи и предлагане на оригинални решения за изпълнние на 

обществената поръчка, осигуряващи икономичност. Участникът в писмената си обосновка 

посочва, че използва универсални параметризирани инструментариуми и компоненти при 

програмната реализация на информационните системи, които осигуряват значителна част 

от функционалностите на всяка автоматизирана информационна система. Също така се 

позовава на икономичност при офериране на цената, като внедрената в „Индекс-България“ 

ООД система за управление на качеството ISO 9001:2008 допринася за намаляване на 

разходите.  

Комисията разгледа подробно писмената обосновка на участника в съответствие с 

чл. 70, ал. 2, т.1, т.2 и т. 4 от ЗОП и го допуска до оценка и класиране. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите до участие оферти на база 

получената за всяка оферта комплексна оценка (KO), като сума от индивидуалните оценки 

по съответните показатели. Показателите, с тяхната относителна тежест за определяне на 
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комплексната оценка за всяка оферта, са: 

 Техническа оценка TO - 60%; 

 Финансова оценка  CO - 40% 

Максималният брой точки по показател „Предлагана цена” (Пц) е 100 точки с 

относителна тежест в комплексната оценка – 40%. Максималният брой точки получава 

офертата с предложена най-ниска цена. 

Стойността на показател „Предлагана цена” (Пц) на останалите участници се 

определя като съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

 

nПц

Пц
Пц min*100

, където  

Пцn – цената, предложена от конкретния участник,  

Пцmin– минималната цена, предложена от участник в процедурата.  
 

Комплексната оценка (Ко) на офертите се определя по следната формула: 

 Ко=То*60% + Пц*40% 

Максималният брой точки, които може да получи участник е 100.  

 

1. „Финтех – Д“ ЕООД 

Предлаганата от участника цена е в размер на 99 100 лв. без ДДС. Най-ниската 

предложена цена е 74 900 лв. 

Стойността на показател „Предлагана цена” (Пц) на участниците се определя като 

съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

nПц

Пц
Пц min*100 , където  

Пцn – цената, предложена от конкретния участник,  

Пцmin– минималната цена, предложена от участник в процедурата.  
 

  
Техническа оценка (TO) на участника е определена по формулата: 

То=К1+К2+К3 

TO= 15+65+15=95 гочки 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участника, която 

е сбор от техническата и финансовата оценка. 

 Комплексната оценка (Ко) на офертите се определя по следната формула: 

 Ко=То*60% + Пц*40% 

 KOi = 95 *0,6 + 75,58*0,4 = 57 + 30,23 = 87,23 

 

2. „Индекс-България“ ООД 

 Предлаганата от участника цена е в размер на 74 900 лв. без ДДС. Това е най-

ниската предложена цена. 

Максималният брой точки по показател „Предлагана цена” (Пц) е 100 точки. 

Офертата с предложена най-ниска цена получава 100 точки. 

 
 Техническа оценка (TO) на участника е определена по формулата: 

То=К1+К2+К3 

 TO= 20+65+10=95 гочки 

 Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участника, която 

е сбор от техническата и финансовата оценка. 
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 Комплексната оценка (Ко) на офертите се определя по следната формула: 

 Ко=То*60% + Пц*40% 

 KOi = 95 *0,6 + 100*0,4 = 57 + 40 = 97 

 

3. Агенция СТРАТЕГМА ООД 

 Предлаганата от участника цена е в размер на 93 800 лв. без ДДС. Най-ниската 

предложена цена е 74 900 лв. 

Стойността на показател „Предлагана цена” (Пц) на останалите участници се 

определя като съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

nПц

Пц
Пц min*100 , където  

Пцn – цената, предложена от конкретния участник,  

Пцmin– минималната цена, предложена от участник в процедурата.  
 

 
 Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участника, която 

е сбор от техническата и финансовата оценка. 

 Техническа оценка (TO) на участника е определена по формулата: 

То=К1+К2+К3 

 TO= 20+65+10=95 гочки 

 Комплексната оценка (Ко) на офертите се определя по следната формула: 

 Ко=То*60% + Пц*40% 

KOi = 95 *0,6 + 79,85*0,4 = 57 + 31,94 = 88,94 

 

 

 

Комисията пристъпи към класиране на участниците по критерий „икономически 

най-изгодна оферта“, както следва: 

На първо място „Индекс-България“ ООД с комплекса оценка 97 точки. 

На второ място Агенция СТРАТЕГМА ООД с комплекса оценка 88,94 точки. 

На трето място „Финтех – Д“ ЕООД с комплекса оценка 87,23 точки. 

 

 

Комисията приключи своята работа на 08.09.2015 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)   


