
 

 

  

П Р О Т О К О Л   
 

На 22.10.2020 г. от 11:00 часа в кабинет 20 на Ректората комисия, назначена със Заповед № 

РД 40-245/22.10.2020 г. на Ректора на Софийския университет за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпили оферти в отговор на писмена покана на основание чл. 82, ал.4 от 

ЗОП, с изх. № 72-00-1905/09.10.2020 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор на 

изпълнител по възложена обществена поръчка с Рамкови споразумения с номера: РС № 80-

09-4/14.01.2019 г., РС № 80-09-5/14.01.2019 г., РС № 80-09-6/14.01.2019 г., РС № 80-09-

7/14.01.2019 г., РС № 80-09-8/14.01.2019 г., РС № 80-09-9/14.01.2019 г. РС № 80-09-

10/14.01.2019 г., РС № 80-09-11/14.01.2019 г., РС № 80-09-12/14.01.2019 г. и РС № 80-09-

13/14.01.2019 г., с предмет „Доставка на компютърно оборудване, периферни 

устройства, резервни части и офис техника“ за нуждите на СУ „Св. Климент 

Охридски“, по обособени позиции: 

Обособена позиция 2: Сървъри; 

Обособена позиция 4: Таблети; 

Обособена позиция 5: Монитори и дисплеи; 

Обособена позиция 8: Фото и видео продукти; 

Обособена позиция 10: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и 

мултимедийно оборудване. 

в състав 

Председател: Петър Станулов – началник отдел „Обществени поръчки“ на СУ „Св. 

Климент Охридски“; 

Членове: 

1. Доц. д-р Петър Иванов – ръководител на договор НИС-2808, ФзФ; 

2. Диана Ангелова-Найденова – специалист в отдел „Обществени поръчки“, се събра, за 

да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени офертите на участниците в 

цитираната процедура. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите в залата със 

заповед № РД 40-245/22.10.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за 

разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие във вътрешния 

конкурентен избор. 

На публичното заседание на комисията, което започна в съответствие с чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП, не присъстват представители на участниците.  

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не 

присъстват и не изпращат представители на днешното заседание на комисията. 

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 ППЗОП. Протоколът, беше подписан от 

приемащото и предаващото лице.  

Комисията установи, че до крайния срок (17:30 часа на 21.10.2020 г.) в деловодството 

на СУ „Св. Климент Охридски” са постъпили 4 бр. оферти за участие във вътрешния 

конкурентен избор, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, както 

следва: 
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№ Оферта 

(номер, дата и час на получаване) 

Подател на офертата за 

участие 

Участва за 

обособена 

позиция 

1. 72-00-1982/21.10.2020 г.; 10:15 часа Кооперация ПАНДА 8 и 10 

2. 72-00-1983/21.10.2020 г., 12:33 ч. ЕЛКОМ 2008 АД 10 

3. 72-00-1988/21.10.2020 г., 17:21 ч. КОНТРАКС АД 2 

4. 72-00-1989/21.10.2020г., 17:27ч. Специализирани Бизнес 

Системи АД 

2, 4, 5, 8 и 10 

 

След като се запознаха със списъка на участниците, подали оферти, председателят и 

членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП. 

Комисията установи, че офертите са представени, съгласно изискванията на 

възложителя, в запечатани непрозрачни опаковки.  

Комисията продължи работата си като в изпълнение на чл. 61, т. 1 от ППЗОП отвори 

запечатаните непрозрачни опаковки с офертите по реда на тяхното постъпване. 

Председателят оповести тяхното съдържание и тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.  
 

Председателят оповести предлаганите от участниците цени, по  обособени позиции 

следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва: 

Участник 
Предложена цена  в лева без ДДС 

по обособени позиции 

  ОП 2 ОП4 ОП5 ОП8 ОП10 

Кооперация ПАНДА 
не участва не участва не участва 1 158,94 8 117,80 

ЕЛКОМ 2008 АД 
не участва не участва не участва не участва 7 683,10 

КОНТРАКС АД 18 599,00 не участва не участва не участва не участва 

Специализирани Бизнес 

Системи АД 

18 498,00 428,00 2 430,00 1 149,00 7 978,00 

 

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията 

приключи и председателят насрочи закрито заседание на 30.10.2020 г. от 14:00 ч. в кабинет 

20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат разгледани и оценени 

офертите на участниците. 

*** 

На 30.10.2020 г. в кабинет 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, комисията  

в същия състав се събра на закрито заседание, на което продължи работата си по същество, 

като извърши оценката на представените от участниците технически и ценови предложения 

съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочени в 

поканата.  

Комисията пристъпи към работа, като на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, разглеждането 

и оценката на представените оферти, съгласно избрания критерий за възлагане по 

обособени позиции ще се извърши от комисията по реда на чл. 61 от ППЗОП, съгласно 

който техническите и ценовите предложения на участниците се оценяват преди 

разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор и изискванията за 

лично състояние. 
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По обособена позиция 2 „Сървъри“ 

 

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „КОНТРАКС“ АД отговаря 

на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията 

направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ по обособена позиция № 2 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за 

целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 4) с описание 

и технически параметри на различните конфигурации от обособената позиция. Същите 

съответстват на заложеното в Техническата спецификация и минималните изисквания на 

Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника „КОНТРАКС“ АД. 

 

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Специализирани Бизнес 

Системи“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, 

в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 

възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 2 и констатира, че то е изготвено по 

утвърдения за целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 

4) с описание и технически параметри на различните конфигурации от обособената 

позиция. Същите съответстват на заложеното в Техническата спецификация и минималните 

изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД. 

С оглед гореизложеното до разглеждане на Ценовите предложения са допуснати 

участниците КОНТРАКС АД и Специализирани Бизнес Системи АД по обособена позиция 

№ 2. 

 

По обособена позиция 4 „Таблети“ 

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Специализирани Бизнес 

Системи“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, 

в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 

възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 4 и констатира, че то е изготвено по 

утвърдения за целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 

4) с описание и технически параметри на единствената конфигурация от обособената 

позиция. Същата съответства на заложеното в Техническата спецификация и минималните 

изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД. 

 

По обособена позиция 5 „Монитори и дисплеи“ 

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Специализирани Бизнес 

Системи“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, 

в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 

възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 5 и констатира, че то е изготвено по 
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утвърдения за целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 

4) с описание и технически параметри на различните конфигурации от обособената 

позиция. Същите съответстват на заложеното в Техническата спецификация и минималните 

изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД. 

 

По обособена позиция 8. „Фото и видео продукти“ 

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на Кооперация ПАНДА 

отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. 

Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение 

на поръчката“ по обособена позиция № 8 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за 

целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 4) с описание 

и технически параметри на единствената конфигурация от обособената позиция. Същата 

съответства на заложеното в Техническата спецификация и минималните изисквания на 

Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника Кооперация ПАНДА. 

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Специализирани Бизнес 

Системи“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, 

в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 

възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 8 и констатира, че то е изготвено по 

утвърдения за целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 

4) с описание и технически параметри на единствената конфигурация от обособената 

позиция. Същата съответства на заложеното в Техническата спецификация и минималните 

изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД. 

С оглед гореизложеното до разглеждане на Ценовите предложения са допуснати и 

двамата участници по обособена позиция № 8. 

 

По обособена позиция 10. „Компоненти, резервни части, аксесоари, 

принадлежности и мултимедийно оборудване“ 

1. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на Кооперация ПАНДА 

отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. 

Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение 

на поръчката“ по обособена позиция № 10 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за 

целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 4) с описание 

и технически параметри на различните конфигурации от обособената позиция. Същите 

съответстват на заложеното в Техническата спецификация и минималните изисквания на 

Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника Кооперация ПАНДА. 



 

5 

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Елком 2008“ АД отговаря 

на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на възложителя. Комисията 

направи проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ по обособена позиция № 10 и констатира, че то е изготвено по утвърдения за 

целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 4) с описание 

и технически параметри на различните конфигурации от обособената позиция. Същите 

съответстват на заложеното в Техническата спецификация и минималните изисквания на 

Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника „Елком 2008“ АД. 

2. Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Специализирани Бизнес 

Системи“ АД отговаря на условията за пълнота. Участникът е декларирал обстоятелствата, 

в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 

възложителя. Комисията направи проверка на представеното от участника „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ по обособена позиция № 10 и констатира, че то е изготвено по 

утвърдения за целите на процедурата образец 4, съдържа таблица (приложение към образец 

4) с описание и технически параметри на различните конфигурации от обособената 

позиция. Същите съответстват на заложеното в Техническата спецификация и минималните 

изисквания на Възложителя към изпълнението на поръчката. 

Комисията не констатира никакви липси и/или несъответствия относно наличието или 

съдържанието на изискуемите документи в Техническото предложение по обособената 

позиция. С оглед изложеното, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие в 

процедурата участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД. 

С оглед гореизложеното до разглеждане на Ценовите предложения са допуснати и 

тримата участника по обособена позиция № 10.  
 

*** 
След извършената проверка на „Техническото предложение“, съдържащи се в 

офертите на участниците и направените констатации и изводи, отразени в настоящия 
протокол комисията извърши оценка на представените от участниците ценови предложения 
съгласно изискванията на Възложителя и избрания критерий за възлагане, посочен в 
поканата на Възложителя. 

Комисията разгледа „Ценовите предложения“ на  допуснатите участници по 
обособени позиции, следвайки поредността на първоначално подадените оферти, а именно: 

 
 

По обособена позиция 2 „Сървъри“ 
1. Ценовото предложение на допуснатия участник „КОНТРАКС“ АД е изготвено по 

утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение таблица 8А и отговаря на 
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 
2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за всички конфигурациии цени и общата стойност 18 599,00 
лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 2 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  

2. Ценовото предложение на допуснатия участник „Специализирани Бизнес 
Системи“ АД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение 
таблица 8А и отговаря на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с 
разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за всички конфигурации цени и общата стойност 18 498,00 
лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 2 не надвишава прогнозната 
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стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  

 

По обособена позиция 4 „Таблети“ 
1. Ценовото предложение на допуснатия участник „Специализирани Бизнес 

Системи“ АД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение 
таблица 8А и отговаря на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с 
разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за конфигурацията цена и общата стойност 428,00 лв. без 
ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 4 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  

 

По обособена позиция 5 „Монитори и дисплеи“ 
1. Ценовото предложение на допуснатия участник „Специализирани Бизнес 

Системи“ АД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение 
таблица 8А и отговаря на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с 
разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за всички конфигурации цена и общата стойност 2 430,00 лв. 
без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 5 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  
 

По обособена позиция 8 „Фото и видео продукти“ 
1. Ценовото предложение на допуснатия участник Кооперация ПАНДА е изготвено 

по утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение таблица 8А и отговаря на 
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 
2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за конфигурацията цена и общата стойност 1 158,94 лв. без 
ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 8 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  

2. Ценовото предложение на допуснатия участник „Специализирани Бизнес 
Системи“ АД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение 
таблица 8А и отговаря на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с 
разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за конфигурацията цена и общата стойност 1 149,00 лв. без 
ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 8 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  
 

По обособена позиция 10. „Компоненти, резервни части, аксесоари, 

принадлежности и мултимедийно оборудване“ 

1. Ценовото предложение на допуснатия участник Кооперация ПАНДА е изготвено 
по утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение таблица 8А и отговаря на 
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 
2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за всички конфигурации цена и общата стойност 8 118,80 лв. 
без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 8 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  

2. Ценовото предложение на допуснатия участник „Елком 2008“ АД е изготвено по 
утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение таблица 8А и отговаря на 
условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 
2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 
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Участникът е предложил за всички конфигурации цени и общата стойност 7 683,10 
лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 10 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  

3. Ценовото предложение на допуснатия участник „Специализирани Бизнес 
Системи“ АД е изготвено по утвърдения за целите на процедурата образец 8 с приложение 
таблица 8А и отговаря на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с 
разпоредбите на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил за всички конфигурации цени и общата стойност 7 978,00 
лв. без ДДС за изпълнение на поръчката по обособена позиция 10 не надвишава прогнозната 
стойност, посочена в поканата към изпълнителите по Рамкови споразумения с изх. № 72-
00-1905/09.10.2020 г.  

 
С оглед изложеното дотук и съгласно посочения в Рамковите споразумения и т. 5 от 

поканата за участие критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, комисията 
предлага КЛАСИРАНЕ по обособени позиции както следва: 

По обособена позиция 2 „Сървъри“ 
I-во място: „Специализирани Бизнес Системи“ АД с предложена обща стойност 18 498,00 
лв. без ДДС 

II-ро място: „КОНТРАКС“ АД с предложена обща стойност 18 599,00 лв. без ДДС 

По обособена позиция 4 „Таблети“ 
I-во място: „Специализирани Бизнес Системи“ АД с предложена обща стойност 428,00 лв. 
без ДДС 

 

По обособена позиция 5 „Монитори и дисплеи“ 
I-во място: „Специализирани Бизнес Системи“ АД с предложена обща стойност 2 430,00 
лв. без ДДС 
 

По обособена позиция 8 „Фото и видео продукти“ 
I-во място: „Специализирани Бизнес Системи“ АД с предложена обща стойност 1 149,00 
лв. без ДДС 

II-ро място: Кооперация ПАНДА с предложена обща стойност 1 158,94 лв. без ДДС 

 

По обособена позиция 10. „Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности 

и мултимедийно оборудване“ 

I-во място: „Елком 2008“ АД с предложена обща стойност 7 683,00 лв. без ДДС 
II-ро място: „Специализирани Бизнес Системи“ АД с предложена обща стойност 7 978,00 
лв. без ДДС 

 
 В съответствие с изискванията на т. 12.3 от поканата за участие във вътрешния 
конкурентен избор, комисията направи проверка на представените документи в офертите 
на класираните участници и установи следното: 
 

1. Участникът „Специализирани Бизнес Системи“ АД е представил Декларация, че 
желае да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при открита процедура за 
подписване на рамковото споразумение, във връзка с което се провежда настоящия 
вътрешен конкурентен избор. Декларира, че данните в представения ЕЕДОП, са актуални 
към момента на подаване на настоящата оферта. 

Комисията счита, че първоначално подаденият ЕЕДОП е правилно и коректно 
попълнен и подписан, в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 
документацията за участие на Възложителя. Не са установени несъответствия, липси или 
непълноти на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 
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С оглед на посоченото, комисията счита, че участникът отговаря на поставените от 
Възложителя критерии и не са налице основания за неговото отстраняване. 

2. Участникът „ЕЛКОМ 2008“ АД е представил Декларация, че желае да използва 
ЕЕДОП, който вече е бил използван при открита процедура за подписване на рамковото 
споразумение, във връзка с което се провежда настоящия вътрешен конкурентен избор. 
Декларира, че данните в представения ЕЕДОП, са актуални към момента на подаване на 
настоящата оферта. 

Комисията счита, че първоначално подаденият ЕЕДОП е правилно и коректно 
попълнен и подписан, в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 
документацията за участие на Възложителя. Не са установени несъответствия, липси или 
непълноти на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

С оглед на посоченото, комисията счита, че участникът отговаря на поставените от 
Възложителя критерии и не са налице основания за неговото отстраняване. 

3. Участникът „КОНТРАКС“ АД е представил Декларация, че желае да използва 
ЕЕДОП, който вече е бил използван при открита процедура за подписване на рамковото 
споразумение, във връзка с което се провежда настоящия вътрешен конкурентен избор. 
Декларира, че данните в представения ЕЕДОП, са актуални към момента на подаване на 
настоящата оферта. 

Комисията счита, че първоначално подаденият ЕЕДОП е правилно и коректно 
попълнен и подписан, в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на 
документацията за участие на Възложителя. Не са установени несъответствия, липси или 
непълноти на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

С оглед на посоченото, комисията счита, че участникът отговаря на поставените от 
Възложителя критерии и не са налице основания за неговото отстраняване. 

 

С оглед изложеното и въз основа на посоченото класиране, комисията предлага да 

бъдат сключени договори с класираните на първо място участници по обособени позиции 

както следва:   

Обособена позиция 2 „Сървъри“ - „Специализирани Бизнес Системи“ АД 

Обособена позиция 4 „Таблети“ - „Специализирани Бизнес Системи“ АД 

Обособена позиция 5 „Монитори и дисплеи“ - „Специализирани Бизнес Системи“ АД 

Обособена позиция 8 „Фото и видео продукти“ – „Специализирани Бизнес Системи“ АД 

Обособена позиция 10. „Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и 

мултимедийно оборудване“- „Елком 2008“ АД 
 

Настоящият протокол се подписа на 05.11.2020 г. от всички членове на комисията за 
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и се предава ведно с изготвения на 
основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП доклад за резултатите от работата си на Възложителя. 

Комисия в състав: 

Петър Станулов                         .......................................................... 

Доц. д-р Петър Иванов                       …………………………………….. 

Диана Ангелова-Найденова  ........................................................... 

 

От документа са заличени лични данни на основание чл. 37 от ЗОП  


