ПРОТОКОЛ № 3
От заседание на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите
оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и
Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
Днес 26.04.2017 г. в 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на
„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в
изпълнение на Заповед № РД-15-11/23.03.2017 г. на главния изпълнителен директор на
„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за
участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на Firewall, Spam, Filter и
Application Delivery Controller за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“, започна своята
работа комисия в състав:
Председател:Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“
Членове: Петър Боев –ръководител отдел „ИТМ“ при дирекция „ИКТ“
Костадин Камбуров – системен администратор при дирекция „ИКТ“
Комисията в титулярния си състав, в изпълнение на горепосочената заповед, се
събра на заседание за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците.
И в присъствието на представители на участниците, както следва: На заседанието
на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.
На основание разгледаните технически предложения, комисията допуска до отваряне на
ценови оферти следните участници:
1. Участника „ИФЕЛОУС“ ООД.
2. Участника „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД.
Критерият за оценяване обявен от Възложителя е „най– ниска цена“.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени,
както следва:

№
1.

Участника „ИФЕЛОУС“ ООД
Наименование
Доставка и инсталация на
резервирана система от тип „защитна
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. “Академик Стефан Младенов” № 1
бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80
факс: 02 / 962 53 29
www.bgpost.bg

Брой

Ед.цена

Обща цена

2

53 748.00

107 496,00

BULGARIAN POSTS PLC
1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,
1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80,
fax: + 359 2 962 53 29
info@bgpost.bg

2.

3.

№
1.

2.

3.

стена
Доставка и инсталация на система от
тип ADC /Applicaion Delivery
Conroller/
Доставка и инсталация на система за
защита на системата за електронна
поща /Anti – SPAM/
Общо:

1

57 979,00

57 979,00

1

22 449,00

22 449,00

Участника „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД
Наименование
Брой
Доставка и инсталация на
резервирана система от тип „защитна
2
стена
Доставка и инсталация на система от
тип ADC /Applicaion Delivery
1
Conroller/
Доставка и инсталация на система за
защита на системата за електронна
1
поща /Anti – SPAM/
Общо:

187 924,00

Ед.цена

Обща цена

54 741,60

109 483,20

61 330,00

61 330,00

25 357,40

25 357,40
196 170,60

С оглед направените констатации относно ценовите предложения, комисията
премина към класиране на участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий
„икономически най-изгодна оферта – най – ниска цена“:
1. На първо място, комисията класира участника „ИФЕЛОУС“ ООД, с
предложена обща цена от 187 924,00 /сто осемдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и
четири лева и нула ст./ лева, без ДДС.
2. На второ място, комисията класира участника „ЛИРЕКС ХАЙ-ТЕХ“ ЕООД, с
предложена обща цена от 196 170,60 /сто деветдесет и шест хиляди сто и седемдесет лева и
шестдесет ст./ лева, без ДДС.
Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнители:
Класираният на първо място участник „ИФЕЛОУС“ ООД, и да сключи договор с
избрания изпълнител, съгласно законовите разпоредби.
КОМИСИЯ:
Ваня Чорбаджийска – /п – заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Петър Боев – /п – заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Костадин Камбуров – /п – заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД/
2

