П Р О Т О К О Л № 11
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 40-12/18.01.2019г. на Ректора на СУ
„Св. Климент Охридски“, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника,
непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на
проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и
гаранционна поддръжка на компютърна техника; Обособена позиция № 2: Доставка и
гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства; Обособена позиция №
3: Доставка и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване и Обособена позиция № 4:
Доставка и гаранционна поддръжка на сървъри, открита с Решение № РД 40-217 от 12.12.2018
г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 883136/14.12.2018г., обявление на
поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 883137/14.12.2018г. и в
Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 241-549938/14.12.2018г.
I. На 18.01.2019 г., в съответствие с цитираната заповед, в сграда Ректорат на СУ „Св. Климент
Охридски“, в зала 1, от 16:30 ч. се събра комисия в състав:
Председател: проф. д-р Красен Стефанов – ръководител на проект „Университети за Наука,
Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе);
Членове:
1. Василка Петкова – експерт по ЗОП в проект „Университети за Наука, Информатика и
Технологии в e-обществото (УНИТе);
1

Цитираните разпоредби в настоящия протокол са в редакцията на ЗОП и ППЗОП преди влизане в сила на
измененията от 01.03.2019 г., съобразно § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗОП (ДВ,бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от
01.03.2019 г.), съгласно който възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и
провеждането на конкурси за проекти, за които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване или е
публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, се приключват по реда, действащ към
момента на откриването им.
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2. Петър Станулов – счетоводител в проект „Университети за Наука, Информатика и
Технологии в e-обществото (УНИТе);
3. Детелина Илиева – главен секретар (Управителен съвет) в проект „Университети за
Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе);
4. Михаил Пелтеков - Експерт Системно администриране на мрежи в проект
„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе),
на публично заседание, на което да бъдат отворени опаковките по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на
участниците в процедурата.
Заседанието на комисията започна в 16:45 ч.
В изпълнение на чл. 48, ал. 6 ППЗОП инспектор от деловодството на СУ „Св. Климент
Охридски“ предаде с приемно-предавателен протокол, съставен на 18.01.2019 г., 15:30 ч., на
председателя на комисията подадените в определения срок – 17:30 ч. на 17.01.2019 г., 10 бр.
опаковки с оферти за участие, както следва:
№ по

Име на участника

Оферта
№, дата ,час / по позиция

ред
1.

„Ф-Тех Компютри“ ООД

72-00-107/17.01.2019г., 10:25 ч. по ОП № 1 и
2

2.

„Новатех“ ЕООД

72-00-108/17.01.2019г., 10:30 ч. по ОП № 1 и
2

3.

„Лирекс БГ“ ООД

72-00-113/17.01.2019г., 14:46 ч. по ОП № 3

4.

„МИВ Инженеринг“ ООД

72-00-115/17.01.2019г., 15:21 ч. по ОП № 2

5.

„Контракс“ АД

72-00-116/17.01.2019г., 15:59 ч. по ОП № 1, 2
и4

6.

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

72-00-117/17.01.2019г., 16:11 ч. по ОП № 4

7.

„Смарт Софт“ ЕООД

72-00-118/17.01.2019г., 16:13 ч. по ОП № 1

8.

Кооперация „Панда“

72-00-119/17.01.2019г., 16:23 ч. по ОП № 1, 2
и3

9.

„Профи Трейд“ ЕООД

72-00-121/17.01.2019г., 16:44 ч. по ОП № 1 и
2
www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
coeinict@fmi.uni-sofia.bg

2

10.

„Специализирани бизнес системи“

72-00-122/17.01.2019г., 17:10 ч. по ОП № 1,

АД

2, 3 и 4

На публичното заседание присъстваха упълномощен представител на участника
„Контракс“ АД и упълномощен представител на участника „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.
Членовете на комисията се запознаха със съдържанието на съставения на основание чл.
48, ал. 1 ППЗОП входящ регистър на офертите, след което в изпълнение на разпоредбата на чл.
51, ал. 8 ППЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Комисията констатира, че офертите са постъпили по надлежния ред и са запечатани в
непрозрачни пликове с ненарушена цялост – налице са изискващите се реквизити, посочени в
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
и тези на възложителя, описани в документацията за участие.
II. Председателят на комисията отвори опаковките с офертите на участниците в
процедурата по реда на постъпването им и обяви съдържанието им.
II.1. Опаковка с оферта за участие от „Ф-Тех Компютри“ ООД, вх. №72-00108/17.01.2019г., 10:30 ч. по ОП № 1 и 2
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1. Списък на документите, оригинал;
2. ЕЕДОП за Обособена позиция №1 и №2, представени на подходящ оптичен
носител (CD) - 1 бр.;
3. Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал;
4. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал;
5. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 1“;
6. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 2“;
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В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника по всяка обособена позиция.
II.2. Опаковка с оферта за участие от „Новатех“ ЕООД, вх. № 72-00-108/17.01.2019г.,
10:30 ч. по ОП № 1 и 2
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1. Списък на документите, оригинал;
2. ЕЕДОП - за Обособена позиция №1 и №2, представени на подходящ оптичен носител
(CD) – 2 бр.;
3. Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал;
4. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал;
5. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 1“;
6. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 2“;
7. Копие на Сертификат за вендрена система за управление на качеството по стандарт БДС
EN ISO 9001:2015;
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника по всяка обособена позиция.
II.3. Опаковка с оферта за участие от „Лирекс БГ“ ООД, вх. №72-00-113/17.01.2019г.,
14:46 ч. по ОП № 3
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1. Списък на документите, оригинал;
2. ЕЕДОП, представен на подходящ оптичен носител (CD);
3. Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал;
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4. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 3“;
5. Копие на Сертификат за вендрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015;
6. Пълномощно на лицето подписало заверката „Вярно с оригинала“, заверено
копие;
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
II.4. Опаковка с оферта за участие от „МИВ Инженеринг“ ООД, вх. №72-00115/17.01.2019г., 15:21 ч. по ОП № 2
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1. Списък на документите, оригинал;
2. ЕЕДОП, представен на подходящ оптичен носител (CD);
3. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал;
4. Брошури;
5. Декларации за съответстие на стоките;
6. Фирмени документи и сертификати;
7. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 2“;
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
II.5. Опаковка с оферта за участие от „Контракс“ АД, вх. № 72-00-116/17.01.2019г.,
15:59 ч. по ОП № 1, 2 и 4
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Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1. Списък на документите, оригинал;
2. ЕЕДОП – за Обособена позиция №1, 2 и 4, представени на подходящ оптичен
носител (CD) - 1 бр.;
3. Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал;
4. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал;
5. Техническо предложение по обособена позиция № 4, оригинал;
6. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 1“;
7. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 2“;
8. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 4“.
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника по всяка обособена позиция.

II.6. Опаковка с оферта за участие от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, вх. № 72-00117/17.01.2019г., 16:11 ч. по ОП № 4
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1. Списък на документите, оригинал;
2. ЕЕДОП, представен на подходящ оптичен носител (CD);
3. Техническо предложение по обособена позиция № 4, оригинал;
4. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 4“;
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В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.

II.7. Опаковка с оферта за участие от „Смарт Софт“ ЕООД, вх. № 72-00-118/
17.01.2019г., 16:13 ч. по ОП № 1
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1.

ЕЕДОП, представен на подходящ оптичен носител (CD);

2.

Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал;

3.

1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови

параметри за обособена позиция № 1“;
4.
Копие на Сертификат за вендрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015;
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
II.8. Опаковка с оферта за участие от Кооперация „Панда“, вх. № 72-00-119/
17.01.2019г., 16:23 ч. по ОП № 1, 2 и 3
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1.

Списък на документите, оригинал;

2.
3.

ЕЕДОП - 3бр., представени на подходящ оптичен носител (CD) - 3бр.;
Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал;

4.

Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал;

5.

Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал;
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1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови

6.

параметри за обособена позиция № 1“;
7. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 2“;
8. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 3“.
9. Копие на Сертификат за вендрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015;
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника по всяка обособена позиция.
II.9. Опаковка с оферта за участие от „Профи Трейд“ ЕООД ,

вх.

№

72-00-121/

17.01.2019г., 16:44 ч. по ОП № 1 и 2
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1.

Списък на документите, оригинал;

2.
3.

ЕЕДОП - 2бр., представени на подходящ оптичен носител (CD) - 2 бр.;
Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал;

4.

Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал;

5.

1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови

параметри за обособена позиция № 1“;
6.

1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови

параметри за обособена позиция № 2“;
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника по всяка обособена позиция.
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II.10. Опаковка с оферта за участие от „Специализирани бизнес системи“ АД, вх.7200-122/17.01.2019г., 17:10 ч. по ОП № 1, 2, 3 и 4.
Председателят на комисията отвори опаковката по чл. 47, ал 2 ППЗОП на участника, в
която се установи следното съдържание:
1. Списък на документите, оригинал;
2. ЕЕДОП - 4бр., представени на подходящ оптичен носител (CD) – 4 бр.;
3. Техническо предложение по обособена позиция № 1, оригинал;
4. Техническо предложение по обособена позиция № 2, оригинал;
5. Техническо предложение по обособена позиция № 3, оригинал;
6. Техническо предложение по обособена позиция № 4, оригинал;
7. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 1“;
8. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 2“;
9. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 3“;
10. 1 бр. отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри за обособена позиция № 4“.
11. Копие на Сертификат за вендрена система за управление на качеството по
стандарт БДС EN ISO 9001:2015;
В изпълнение на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки трима членове на комисията и един от присъстващите представители на
участниците подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника по всяка обособена позиция.
III. В закрити заседания, проведени на

22.01.2019 г., 29.01.2019 г., 30.01.2019 г.,

31.01.2019 г., 14.02.2019 г., 25.02.2019 г., 26.02.2019 г., 05.03.2019 г. и 21.03.2019 г. комисията
извърши проверка относно съответствието на представените от участниците документи за
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подбор с поставените от възложителя изискваяния за лично състояние и критерий за подбор,
при която установи следното:
III.1. Документи за подбор на участника „Ф-Тех Компютри“ ООД по ОП № 1 и 2:
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител
(CD) еЕЕДОП по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, при което констатира
следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 е изготвен в електронен вид и е
подписан с електронен подпис от Красимир Асенов Крумов и Георги Йосифов Салтиел.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното състояние
на участника „Ф-Тех Компютри“ ООД, ЕИК: 131225658, при която установи, че дружеството
се представлява от двама управители - Красимир Асенов Крумов и Георги Йосифов Салтиел, с
оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за която
участва - съответно за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
3. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва
капацитета на други субекти;
4. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнители;
5. Във всеки еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с
наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
6. Във всеки еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални
основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване;
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7. Във всеки еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор ще
може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително
тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“ без да опише
притежавания от него сертификат, като на върпоса „Тази информация достъпна ли е безплатно
за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил „НЕ“.
С оглед изложеното и законосъобразното провеждане на процедурата, комисията взе
единодушно решение на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП да изиска участникът да представи
документ за доказване на декларираните от него данни за притежаван сертификат за
управление на качеството съгласно изискванията на възложителя, а именно: заверено
копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN
ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация съгласно изискванията на
възложителя, както следва:
-

по обособена позиция № 1 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на

компютърно оборудване и/или ИТ оборудване;
-

по обособена позиция № 2 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на

непрекъсваеми токозахранващи устройства и/или компютърно оборудване и/или ИТ
оборудване.
Забележка: Сертификатите за внедрена система за управление на качеството трябва да
са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да
отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е
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нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни
на изискваните.
III.2. Документи за подбор на участника „Новатех“ ЕООД по ОП № 1 и 2
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител
(CD) еЕЕДОП по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, при което констатира
следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и по двете обособени позиции е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен
подпис от Георги Николаев Николов.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника „Новатех“ ЕООД, 175202821, при която установи, че дружеството се
представлява от Георги Николаев Николов – управител и едноличен собственик на капитала, с
оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за
която участва - съответно за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
3. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва
капацитета на други субекти;
4. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнители;
5. Във всеки еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания,
свързани с наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
6. Във всеки еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични
национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се
прилагат специфичните национални основания за изключване;

www.eufunds.bg
Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
coeinict@fmi.uni-sofia.bg

12

7. Във всеки еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване
на качеството и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор
ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително
тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“. Комисията
констатира, че в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на участника се съдържа заверено копие на
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с
обхват на сертификацията по предмета на поръчката по съответната обособена позиция, с
което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3. от
документацията за участие.
Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от
„Новатех“ ЕООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя,
заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на
обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор,
комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение
от офертата му по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

III.3. Документи за подбор на участника „Лирекс БГ“ ООД по ОП № 3
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител
(CD) ЕЕДОП по обособена позиция № 3, при което констатира следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от Манол Янков
Илиев.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника „Лирекс БГ“ ООД, ЕИК 121057952, при която установи, че се
представлява от управителя Манол Янков Илиев, с оглед което констатира, че са изпълнени
изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
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2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за която
участва - обособена позиция № 3.
3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета
на други субекти;
4. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнители;
5. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с
наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
6. В ЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални
основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване;
7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор ще
може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително
тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“. Комисията
констатира, че в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на участника се съдържа заверено копие на
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с
обхват на сертификацията по предмета на поръчката, с което е изпълнено изискването на
възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3. от документацията за участие
Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от
„Лирекс БГ“ ООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя,
заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на
обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор,
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комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение
от офертата му по обособена позиция № 3.

III.4. Документи за подбор на участника „МИВ Инженеринг“ ООД по ОП № 2
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител
(CD) ЕЕДОП по обособена позиция № 2, при което констатира следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от Владимир
Александров Николов.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника, ЕИК 200419979 , при която установи, че се представлява от
управителя Владимир Александров Николов, с оглед което констатира, че са изпълнени
изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета
на други субекти;
3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнители;
4. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с
наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
5. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални
основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване;
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6. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор ще
може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително
тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“. Комисията
констатира, че в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на участника се съдържа заверено копие на
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с
обхват на сертификацията по предмета на поръчката, с което е изпълнено изискването на
възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3. от документацията за участие по обособена
позиция № 2.
Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от
„МИВ Инженеринг“ ООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на
възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по
отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за
подбор, комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото
предложение от офертата му по обособена позиция № 2.
III.5. Документи за подбор на участника „Контракс“ АД по обособени позиции № 1,
2и4
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител
(CD) ЕЕДОП по обособена позиция № 1, обособена позицияя № 2 и обособена позиция № 4,
при което констатира следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по всяка обособена позиция е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен
подпис от Райна Тодорова Шишманова-Йорданова, Яко Аврам Пилософ и Николай Йорданов
Йорданов.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника Контракс“ АД, ЕИК: 175415627, при която установи, че членове на
съвета на директорите са Райна Тодорова Шишманова-Йорданова, Яко Аврам Пилософ и
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Николай Йорданов Йорданов, с оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл.
40, ал. 2 от ППЗОП.
2. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за
която участва - съответно за обособена позиция № 1, обособена позицияя № 2 и обособена
позиция № 4.
5.

Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да

използва капацитета на други субекти;
6.

Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да

използва подизпълнители;
7.

Във всеки еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания,

свързани с наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
8.

Във всеки ЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични

национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се
прилагат специфичните национални основания за изключване;
9.
осигуряване

Във всеки еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за
на

качеството

и

стандарти

за

екологично

управление“,

на

въпроса

„Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими
органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на
качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил
„ДА“ и е описал притежавания от него сертификат ISO 9001:2015.
Комисията изпрати запитване по електронна поща до издателя на сертификта и получи
потвърждение на декларираните от участника данни относно сертификат ISO 9001:2015.
Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от
„Контракс“ АД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя,
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заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на
обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор,
комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение
от офертата му обособена позиция № 1, обособена позицияя № 2 и обособена позиция № 4.
III.6. Документи за подбор на участника „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД по ОП
№4
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител
(CD) ЕЕДОП, при което констатира следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от Любомир
Михайлов Минчев, Йордан Георгиев Попов и Иван Красимиров Житиянов.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, ЕИК: 130545438, при която
установи, че дружеството се представлява от Иван Красимиров Житиянов, членове на съвет на
директорите - Любомир Михайлов Минчев, Йордан Георгиев Попов и Иван Красимиров
Житиянов, с оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил, че участва за обособена позиция № 4.
3. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на
други субекти;
4. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
5. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с
наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
6. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални
основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване;
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7. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият
оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за
достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“ без да опише притежавания
от него сертификат, като на върпоса „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от
база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил „НЕ“.
С оглед изложеното и законосъобразното провеждане на процедурата, комисията взе
единодушно решение на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП да изиска участникът да представи
документ за доказване на декларираните от него данни за притежаван сертификат за
управление на качеството съгласно изискванията на възложителя, а именно: заверено
копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN
ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификацията доставка и/или поддръжка
и/или сервиз на сървъри и/или компютърно оборудване и/или ИТ оборудване.
Забележка: Сертификатите за внедрена система за управление на качеството трябва да
са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да
отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е
нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни
на изискваните.
III.7. Документи за подбор на участника „Смарт Софт“ ЕООД по ОП № 1
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1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от Румен Тодоров
Трифонов.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното състояние
на участника „Смарт Софт“ ЕООД, ЕИК: 832069304, при която установи, че дружеството се
представлява от Румен Тодоров Трифонов – управител и едноличен собственик на капитала, с
оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил, че участва за обособена позиция № 1.
3. В еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A, буква д)
„Икономическият

оператор

може

ли

да

представи

удостоверение

за

платени

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална
база данни в съответната държава членка?“ е посочен отговор „НЕ".
Предвид факта, че Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и
регистрация на дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща такава
информация и същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този
въпрос да бъде „ДА“.
4. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на
други субекти;
5. В еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители;
6. В еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с
наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение“ по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
7. В еЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични национални
основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване;
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8. В еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване на качеството
и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият
оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за
достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“. Комисията констатира, че в
опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на участника се съдържа заверено копие на валиден
сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с обхват
на сертификацията по предмета на поръчката, с което е изпълнено изискването на възложителя,
заложено в раздел II.A, т. 1.3. от документацията за участие.
Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени
от Смарт Софт“ ЕООД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на
възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по
отношение на обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за
подбор, комисията единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото
предложение от офертата му обособена позиция № 1.
III.8. Документи за подбор на участника Кооперация „Панда“ по ОП № 1, 2 и 3
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител
(CD) еЕЕДОП по всяка обособена позиция, при което констатира следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и по трите обособени позиции е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен
подпис от Елка Николова Каменова – Цанкова, Алекси Младенов Попов, Румен Петров
Бурназов, Силвия Михайлова Пепелджийска, Тодор Христосков Рогачев, Константин Тодоров
Попов и Георги Райчев Райчев.Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър
относно актуалното състояние на участника, при която установи, че КООПЕРАЦИЯ ПАНДА
се представлява от управителен съвет в състав: председател - Елка Николова Каменова –
Цанкова, членове - Алекси Младенов Попов, Румен Петров Бурназов, Силвия Михайлова
Пепелджийска, Тодор Христосков Рогачев, и контролен съвет в състав: Константин Тодоров
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Попов и Георги Райчев Райчев, с оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл.
40, ал. 2 от ППЗОП.
2. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за
която участва - съответно за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена
позиция № 3.
3. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва
капацитета на други субекти;
4. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнители;
5. Във всеки еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания,
свързани с наказателни присъди“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“ и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
6. Във всеки ЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични
национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се
прилагат специфичните национални основания за изключване;
7. Във всеки еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване
на качеството и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор
ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително
тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“. Комисията
констатира, че в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на участника се съдържа заверено копие на
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с
обхват на сертификацията по предмета на поръчката по съответната обособена позиция, с
което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3. от
документацията за участие.
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Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от
Кооперация „Панда“,, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на възложителя,
заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на
обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, комисията
единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение от офертата му
обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3.

III.9. Документи за подбор на участника „Профи Трейд“ ЕООД по ОП № 1 и 2
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представения на оптичен носител
(CD) ЕЕДОП, при което констатира следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) по всяка обособена позиция е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен
подпис от Петко Радов Чамов.
Комисията извърши служебно справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника „Профи Трейд“ ЕООД, ЕИК: 107585850, при която установи, че
дружеството се представлява от Петко Радов Чамов – управител и едноличен собственик на
капитала, с оглед което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за
която участва - съответно за обособена позиция № 1 и обособена позицияя № 2.
3. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва
капацитета на други субекти;
4. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнители;
5. Във всеки еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания,
свързани с наказателни присъди", раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски" и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
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6. Във всеки ЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични
национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се
прилагат специфичните национални основания за изключване;
7. Във всеки еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване
на качеството и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор
ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително
тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“ без да опише
притежавания от него сертификат, като на върпоса „Тази информация достъпна ли е безплатно
за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ е отговорил „НЕ“.
С оглед изложеното и законосъобразното провеждане на процедурата, комисията взе
единодушно решение на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП да изиска участникът да представи
документ за доказване на декларираните от него данни за притежаван сертификат за
управление на качеството съгласно изискванията на възложителя, а именно: заверено
копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN
ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация съгласно изискванията на
възложителя, както следва:
-

по обособена позиция № 1 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на

компютърно оборудване и/или ИТ оборудване;
-

по обособена позиция № 2 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на

непрекъсваеми токозахранващи устройства и/или компютърно оборудване и/или ИТ
оборудване.
Забележка: Сертификатите за внедрена система за управление на качеството трябва да
са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да
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отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е
нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни
на изискваните.
III.10. Документи за подбор на участника „Специализирани бизнес системи“ АД по
ОП 1, ОП 2, ОП 3 и ОП 4
Комисията се запозна детайлно със съдържанието на представените на оптичен носител
(CD) еЕЕДОП по обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3 и
обособена позиция № 4, при което констатира следното:
1. Стандартният образец на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е изготвен в електронен вид и е подписан с електронен подпис от Кирил Желязков,
Борислав Братанов и Теодор Анадолиев. Комисията извърши служебно справка в Търговския
регистър относно актуалното състояние на участника, при която установи, че членове на съвета
на директорите са лицата Кирил Желязков, Борислав Братанов и Теодор Анадолиев, с оглед
което констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел А, участникът е посочил обособената позиция, за
която участва - съответно за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена
позиция № 3 и обособена позиция № 4.
3. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел В, участникът е декларирал, че няма да използва
капацитета на други субекти;
4. Във всеки еЕЕДОП, част ІІ, раздел Г, участникът е декларирал, че няма да използва
подизпълнители;
5. Във всеки еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания,
свързани с наказателни присъди“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“ и раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност,
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конфликти на интереси или професионално нарушение" по отношение на всички основания за
изключване, посочени в документацията за участие, е декларирано, че са неприложими за
участника.
6. Във всеки ЕЕДОП, част III. Основания за изключване, раздел Г. „Специфични
национални основания за изключване“ от страна на този участник е декларирано, че не се
прилагат специфичните национални основания за изключване;
7. Във всеки еЕЕДОП, част IV. Критерии за подбор, раздел Г. „Стандарти за осигуряване
на качеството и стандарти за екологично управление“, на въпроса „Икономическият оператор
ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително
тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е отговорил „ДА“. Комисията
констатира, че в опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП на участника се съдържа заверено копие на
валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 с
обхват на сертификацията по предмета на поръчката по съответната обособена позиция, с
което е изпълнено изискването на възложителя, заложено в раздел II.A, т. 1.3. от
документацията за участие.
Въз основа на изложеното и като взе предвид факта, че документите, представени от
Специализирани бизнес системи“ АД, отговарят на изисканията на ЗОП, ППЗОП и тези на
възложителя, заложени в документацията за участие в откритата процедура по отношение на
обстоятелствата, касаещи личното състояние на участника и критериите за подбор, комисията
единодушно реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение от офертата му
обособена позиция № 1, обособена позицияя № 2, обособена позиция № 3 и обособена позиция
№ 4.
Във връзка с разглеждане на декларираните от участниците данни в еЕЕДОП, касаещи
личното им състояние, комисията взе предвид следните обстоятелства:
На възложителя служебно му е известно, че:
- Министерство на правосъдието (МП) поддържа информация относно декларираните от
участниците обстоятелства в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания,
свързани с наказателни присъди“, и същата може да бъде предоставена при поискване от
страните;
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- Национална агенция за приходите (НАП) поддържа информация относно декларираните
от участниците обстоятелства в част III: Основания за изключване, раздел Б: „Основания,
свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски" и същата може да бъде
предоставена на Възложителя безплатно по служебен път;
- Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на
дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща информация относно
платени социалноосигурителни вноски и данъци, за която може да бъде предоставено
удостоверение след поискване от страните.
- Търговския регистър към Агенцията по вписванията поддържа информация относно
декларираните от участниците обстоятелства в част III: Основания за изключване, раздел В:
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение“, по отношение на следните основания за изключване: Несъстоятелност;
Производство

по

несъстоятелност;

Споразумение

с

кредиторите;

Аналогична

на

несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство; Управляване на активите
от ликвидатор; Прекратена стопанска дейност и същата e безплатно и публично достъпна.
На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП комисията взе единодушно решение да изпрати писмо до
участниците „Ф-Тех Компютри“ ООД, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Профи Трейд“
ЕООД, с което да изиска представяне на документи за доказване на декларираните от тях
данни за притежаван сертификат за внедрена система за управление на качетсвото в срок до 5
работни дни, считано от пулучаване на искането за това.
С извършването на изброените действия комисията приключи на този етап своята
работа на 21.03.2019 г.
Комисията реши проверката за съответствието на участниците с оповестените от
възложителя критерии за подбор и изисквания за лично състояние да продължи след
представянето на изисканите от участниците „Ф-Тех Компютри“ ООД, „Телелинк Бизнес
Сървисис“ ЕАД и „Профи Трейд“ ЕООД документи.
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Настоящият протокол № 1 е съставен на основание чл. 54, ал. 7 ППЗОП във връзка с чл.
103, ал. 3 ЗОП и е подписан на 21.03.2019 г.
Председател:
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