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ОДОБРЯВАМ: , /П/
……………………03.12.2014 г.
Д-Р ТЕНЧО ТЕНЕВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/

ПРОТОКОЛ

Днес 02.12.2014 г., на основание чл. 101г от ЗОП и в изпълнение на Заповед № РД
11-1892 / 27.11.2014 г. на заместник – изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ), упълномощен със Заповед № РД 11- 661 / 14.05.2014 г. на
Изпълнителния директор на БАБХ, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тончо Вачев – началник на отдел в дирекция „АИОВОИ” при ЦУ на БАБХ;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Димитър Николов – главен експерт в дирекция „АИОВОИ” при ЦУ на БАБХ;
2. Анелия Николова – старши експерт в дирекция „АИОВОИ“ при ЦУ на БАБХ;
3. Радослав Вутов – ст. юрисконсулт в дирекция „Правна” при ЦУ на БАБХ;
4. Надя Манева – старши експерт в дирекция „ФСД” при ЦУ на БАБХ,
състави протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането
на участниците по критерий най-ниска предлагана цена на постъпилите в БАБХ, оферти
за участие за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на лицензи за антивирусен
софтуер за нуждите на БАБХ и областните дирекции”.
Комисията започна работа на 27.11.2014 г. в 14.00 ч. в административната сграда на
ЦУ на БАБХ, находяща се в гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15А, ет. 3.
Председателят и юрисконсулта, запознаха комисията с условията на обществената
поръчка. В съответствие с чл. 101г, ал. 2 от ЗОП. Председателят и членове на комисията
подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП, които са
неразделна част от настоящия протокол.

Комисията установи, че в периода на валидност на Публичната покана,
публикувана на електронния регистър на Агенцията за обществени поръчки и „Профил на
купувача“ към сайта на БАБХ, в деловодството на БАБХ, е постъпила 1 /една/ оферта от:
„Тимекс-БГ“ ООД – с посочен адрес за кореспонденция гр. София 1408, ул.
„Димитър Манов“, № 19А, с вх. № 1 / 26.10.2014 г., 11.39 часа.
Отварянето на офертата беше извършено на 27.11.2014 г. в 14.00 ч., съгласно чл.
101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Присъства Светослава Георгиева Цветкова –
представител на „Тимекс – БГ“ ООД, с пълномощно от 27.11.2014 г., подписано от Албена
Кирилова Топалова – Русинова, в качеството й на управител.
Комисията констатира, че офертата е подадена в непрозрачен плик с ненарушена
цялост. Комисията пристъпи към проверка по същество на документите, съдържащи се в
офертата на участника и доказващи поставените изисквания на възложителя.
Офертата на участника „Тимекс-БГ“ ООД, съдържа следните документи:
1. Списък с документи съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение за актуално състояние на „Тимекс-БГ“ ООД;
3. Сертификати:
3.1. Сертификат ISO9001:2008
3.2. Сертификат ISO20000-1 : 2011
3.3. Сертификат ISO14001 : 2004
3.4. Сертификат ISO27001 : 2005
4. Оторизационно писмо – оригинал;
5. Данни на лицето, което прави предложението;
6. Техническо предложение;
7. Ценово предложение;
8. Декларация по чл. 47, ал. 9 във връзка с чл. 47, ал. 1 т. 1, б. от „а“ до „д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и
ал. 5 от ЗОП;
6. Декларация за техническа поддръжка;
7. Техническа спецификация;
8. Проект на договор съгласно образец № 4
На основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, комисията обяви ценовото предложение на „Тимекс –
БГ“ ООД и трима от членовете на комисията подписаха офертата, в това число и
техническото и ценовото предложение. Участникът е направил следното ценово
предложение:
I. Eдинична цена за 1 /един/ брой лиценз за антивирусен софтуер в размер на 65,55 лева,
словом /шестдесет и пет лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС, количество 1000
/хиляда/ броя, обща сума за 1000 /хиляда/ броя лицензи в размер на 65 550 лева, словом
/шейсет и пет хиляди петстотин и петдесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС,
съгласно ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Обазец 3, Приложение 3 към договора.
II. След приключване на детайлното разглеждане на документите, комисията единодушно
констатира, че по отношение редовността на представената оферта от участника „Тимекс БГ“ ЕООД, са представени всички изискуеми документи в съответствие със ЗОП.
Установи се, че предложеният в офертата на „Тимекс - БГ“ ООД, антивирусен софтуер,
съответства на техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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III. Комисията класира „Тимекс – БГ“ ООД – единствен участник.
В резултат от дейността си и след направените констатации, комисията предлага
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, да възложи изпълнението на
поръчката с предмет: „Доставка на лицензи за антивирусен софтуер за нуждите на
БАБХ и областните дирекции” на „Тимекс – БГ“ ООД.
Комисията предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ настоящия протокол за становище и
утвърждаване по реда на чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, след което същият ще се изпрати на
участника и ще бъде публикуван в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от
ЗОП.
Комисията приключи своята работа на 02.12.2014 г.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Вачев______/п/______
ЧЛЕНОВЕ:
1. Димитър Николов ___________/п/_____________
2. Анелия Николова _________/п/____________
4. Радослав Вутов __________/п/___________
5. Надя Манева _____________/п/__________
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