ПРОТОКОЛ №1
на комисията, определена с протоколно решение от 27.09.2016 г. на ЦИК
Днес, 27.09.2016 г. в 1640 часа в зала № 76А, междинен етаж, в сградата на
Централната избирателна комисия, находяща се в гр. София, пл. „Александър I” № 1, се
проведе публично заседание на комисия, определена от ЦИК, за отваряне и оценка на
офертите на кандидатите за участие в конкурса за възлагане на компютърната обработка
на данните в РИК и ЦИК и издаването на бюлетини на ЦИК с технически носител за
резултатите от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и от
националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Съгласно цитираното решение определената комисия е в състав:
Председател: Емануил Христов - член на ЦИК
Членове:

• Росица Матева - член на ЦИК;
• Ерхан Чаушев - член на ЦИК;
• Владимир Пенев - член на ЦИК;
• Мартин Райков - член на ЦИК.

Комисията е определена след изтичане на крайния срок, обявен от Възложителя, за
представяне на оферти - 16 00 на 27.09.2016 г.
Публичната част на първото заседание на комисията протече при спазване на реда,
определен в т. XII от „Условия, ред и срокове за възлагане на компютърната обработка на
данните в РИК и ЦИК и издаването на бюлетини на ЦИК с технически носител за
резултатите от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и от
националния референдум на 6 ноември 2016 г.“ (Условията), а именно: комисията отваря
офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделно
запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3
„Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите
участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2
„Технически проект за начина на изпълнение” и най-малко трима от членовете й
подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише плик № 2 на останалите
участници. След това отваря плик № 1 „Документи за подбор“, оповестява документите,
които той съдържа и проверява съответствието с приложения списък на документите.
Заседанието на комисията бе открито от нейния председател. Комисията започна
работа след получаване от деловодството на ЦИК на списъка с участниците и
представените оферти.
На основание т. XII.6. от Условията комисията допусна в залата да присъстват при
извършване на публичните ѝ действия участници в процедурата или техни упълномощени
представители и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически
лица с нестопанска цел.
От страна на „Информационно обслужване” АД присъства г-жа Пенка Борисова ръководител на правна служба.
Не се явиха представители на средства за масово осведомяване и представители на
юридически лица с нестопанска цел.
(чл. 2 от ЗЗЛД)

Председателят на комисията оповести пред присъстващите състава на комисията и
единствената постъпила оферта за участие от „Информационно обслужване” АД.
Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Единствената постъпила оферта за участие е подадена от участника
„Информационно обслужване” АД, с вх. № ЦИК-06-22/27.09.2016 г., час на подаване –
1546 ч., адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Панайот Волов” № 2, тел.: 02/9420
340, факс: 02/943 66 07, e-mail: office@is-bg.net.
Комисията констатира, че върху плика е отбелязан поредният номер, датата и часа
на получаване на офертата за участие в процедурата. Комисията установи целостта и
непрозрачността на представеният пакет.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Установи се наличието на три
отделно запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост плика. Плик № 3 бе подписан от
трима членове на комисията съгласно т. XII.7. от Условията. Комисията отвори Плик № 2
„Технически проект за начина на изпълнение” и трима членове на комисията подписаха
документите, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1 „Документи за подбор”
оповести документите, които той съдържа и провери съответствието с приложения списък
на документи.
С извършването на тези действия публичната част на заседанието на комисията
приключи в 1735 ч. на 27.09.2016 г.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ – П (чл. 2 от ЗЗЛД)
ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА МАТЕВА

– П (чл. 2 от ЗЗЛД)

ЕРХАН ЧАУШЕВ

– П (чл. 2 от ЗЗЛД)

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ

– П (чл. 2 от ЗЗЛД)

МАРТИН РАЙКОВ

– П (чл. 2 от ЗЗЛД)
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