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ПРОТОКОЛ - 2 

 
съставен на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 54, ал. 7 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки (ППЗОП) 

 

от работата на комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, със заповед № РД40-

2/08.01.2019 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ със задача да извърши подбор, 

разглеждане, оценяване и класиране на подадени оферти за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за комуникация и 

публичност за нуждите на проект  “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, 

отпадъци, енергия за кръгова икономика“, открита с Решение РД 40-191/19.11.2018 г. 

изменено с Решение РД 40-214/06.12.2018 г. и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-

2018-0026. 

 

I. На 26.02.2019 г. в 13:30 часа на закрито заседание, проведено в стая № 20 в Ректората на СУ 

„Св. Климент Охридски“, комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, със Заповед 

№ РД-2/08.01.2019 год. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“  в състав:  

 

Председател: проф. Яна Топалова – преподавател в Биологически факултет при Софийски 

университет Св. Климент Охридски“, и координатор на проекта; 

Членове: 

1. инж. Георги Божанин - в.и.д. Главен мениджър на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“; 

2. Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“; 

3. Изабел Маринова – адвокат; 

4. Иван Иванов – юрисконсулт на НИС при Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, юрист по проекта за СУ; 

5. Елеонора Гецова – експерт по публичност и връзки с обществеността по проекта; 

6. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, се събра, за да 

продължи своята работа по оценка и класиране на офертите на участниците в горепосочената 

процедура. 

Комисията установи, че участникът ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ“ ЕООД в рамките на 

законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и в заключителната част на 

съставения от нея Протокол № 1 от 01.02.2019 г. е представил в деловодството на СУ „Св. 

Климент Охридски” допълнителни документи към офертата, подадена за участие в откритата 

процедура, както следва.  

1. по обособена позиция № 2 – допълнителни документи с вх. № 72-00-380/22.02.2019 г.  

 На основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи. 

Документите, представени допълнително от участникът ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ“  

ЕООД съдържат 1 бр. оптичен носител по обособена позиция – 2, с два еднакви броя подписани 

еЕЕДОД.  
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По отношение пълнотата и редовността на представения Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията констатира, че участникът ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА 

„АБ“ ЕООД е представил два валидно подписани еЕЕДОП. От направената проверка се 

установи, че участникът не е представил съгласно изискванията посочени в протокол 1 и 

поставени от Възложителя в документацията, следната информация: 

В „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“ 

обективирано от Възложителя в т. 3, Раздел IV, „Критерии за подбор“ от документацията, 

участникът ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ“  ЕООД не е декларирал в Раздел „В“ „Технически и 

професионални способности“ от Част IV на представения от него ЕЕДОП, следните критерии 

за подбор: да има изпълнени минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентична или сходна 

с тази на настоящата поръчка по обособена позиция – 2, а именно разработване и поддръжка на 

интернет информационен портал. В случая участникът е посочил само една дейност, 

отговаряща на горепосочените изисквания. 

В резултат от направения задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко едно от 

декларативно отразените волеизявления на икономическия оператор, комисията констатира, че 

има липси, непълноти или несъответствия в информацията в повторно представените ЕЕДОП 

от участника.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията счита, че 

участникът ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „АБ“  ЕООД не отговаря на поставените от 

Възложителя критерии и са налице основания за неговото отстраняване по обособена 

позиция – 2 от по нататъшно участие в процедурата. 

 

*** 

В съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор на Възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е най-

ниска цена, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. При разглеждане на техническите предложения, 

комисията спази следната процедурна последователност: 

 Разглеждане на техническите предложения на участниците и проверка на тяхното 

съответствие с изискванията на Възложителя при изготвянето им. На този етап комисията 

следва да провери дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите 

участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на 

Възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, посочени в документацията за 

участие и техническата спецификация. 

Спазвайки разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от ППЗОП и изискванията на документацията на 

Възложителя, комисията разгледа първо Техническите предложения на участниците по 

обособена позиция – 1, запазена съгласно чл. 12 от ЗОП. 

Техническото предложение на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД отговаря на 

изискванията за пълнота на офертата от гледна точка изискуемото й съдържание в съответствие 

с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, 

утвърдени в Раздел IV от документацията за участие в процедурата.  

Комисията пристъпи към преглед по същество на Предложението за изпълнение на 

поръчката, съдържащо се в офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и констатира 

следното: 
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Участникът е представил техническо предложение, съответстващо на приложения към 

документацията за участие образец, в който е описал подробно дейностите и концепцията за 

визията на презентационните артикули, включени в обособената позиция. Участникът е 

предложил за всички услуги от обособената позиция срок за изпълнение, а именно изработка и 

доставка на определените материали 14 (четиринадесет) дни, считано от получаване на заявката 

на Възложителя по факс или e-mail. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в техническата 

спецификация и минималните изисквания на Възложителя към изпълнението на 

поръчката. Комисията допуска участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД до по-

нататъшно участие в процедурата. 

Второ по ред комисията разгледа Техническото предложение на  участника Издателска 

къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД. 

   Техническото предложение на участника отговаря на изискванията за пълнота на 

офертата от гледна точка изискуемото й съдържание  в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, 

т. 1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV от 

документацията за участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към преглед по същество на Предложението за изпълнението на 

поръчката, съдържащо се в офертата на Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД и 

констатира следното: 

Участникът е представил предложение, съответстващо на приложения към 

документацията за участие образец, в който е описал подробно дейностите и концепцията за 

визията на презентационните артикули, включени в обособената позиция. Участникът е 

предложил за всички услуги от обособената позиция срок за изпълнение, а именно изработка и 

доставка на определените материали 14 (четиринадесет) дни, считано от получаване на заявката 

на Възложителя по факс или e-mail. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в техническата 

спецификация и минималните изисквания на Възложителя към изпълнението на 

поръчката. Комисията допуска участника Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ 

ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

След като комисията приключи с проверката на документите (Техническите 

предложения) по обособена позиция № 1, извърши проверка за съответствието на 

представените във всяка една от офертите технически предложения по обособена позиция – 2. 

Комисията разгледа Техническото предложение на  участника „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД по обособена позиция – 2. 

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията за пълнота на 

офертата от гледна точка изискуемото й съдържание в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 

1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV от 

документацията за участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към преглед по същество на Предложението за изпълнение на 

поръчката, съдържащо се в офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и констатира 

следното: 

Участникът е представил предложение, съответстващо на приложения към 

документацията за участие образец, в който е описал подробно дейностите и концепцията за 

визията на разработвания продукт, посочил е изчерпателно какво ще включва изработването на 

интернет страницата. Преди официалното пускане на сайта, ще осигури тестов вариант. 
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Участникът е предложил за всички услуги от обособената позиция срок за изпълнение, а 

именно изработка на интернет страница до 3 (три) месеца, считано от влизане в сила на 

договора за обществена поръчка. 

Направеното предложение от участника съответства на заложеното в техническата 

спецификация и минималните изисквания на Възложителя към изпълнението на 

поръчката. Комисията допуска участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД до по-

нататъшно участие в процедурата.  

Второ по ред комисията разгледа Техническото предложение на  участника “ФЮЧЪР 

СТАНДАРТС“ ЕООД по обособена позиция – 2. 

Техническото предложение на участника “ФЮЧЪР СТАНДАРТС“ ЕООД отговаря на 

изискванията за пълнота на офертата от гледна точка изискуемото й съдържание в съответствие 

с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, 

утвърдени в Раздел IV от документацията за участие в процедурата.  

Комисията пристъпи към преглед по същество на Предложението за изпълнение на 

поръчката, съдържащо се в офертата на участника “ФЮЧЪР СТАНДАРТС“ ЕООД и 

констатира следното: 

Участникът е представил предложение, съответстващо на приложения към 

документацията за участие образец, в който е описал, че изпълнението на поръчката ще е в 

съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя. Комисията допуска 

участника “ФЮЧЪР СТАНДАРТС“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

След като Комисията разгледа и прие Техническите предложения на допуснатите до 

техническа проверка участници, което е отразено в настоящия протокол, взе решение да обяви 

чрез профила на купувача, че на 08.03.2019 г., от 10.00 ч. в стая 20, в Ректората на СУ „Св. 

Климент Охридски”, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15, ще бъдат отворени пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 28.02.2019 г. 

 Личните данни в настоящия протокол са заличени на основание Регламент ЕС 2016/679. 

Комисия в състав: 

Председател: проф. Яна Топалова – …………………………………………………… 

Членове: 

1. инж. Георги Божанин, - ……………………………………………………………. 

2. Петър Станулов – ………………………………………………………………….. 

3. Изабел Маринова – ………………………………………………………………… 

4. Иван Иванов – ……………………………………………………………………….. 

5. Елеонора Гецова – ………………………………………………………………….. 

6. Николина Вълканова – ……………………………………...........………………… 
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