
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ____/п/______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 17.12.2018 г. 
 

 

                                                П Р О Т О К О Л  
                         

              по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

  от Правилника за прилагане на ЗОП 

  

 
Днес, 13.12.2018г. в 09:00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, 

ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 

97, ал.4 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-18/12.12.2018 г. на Директора на РЗИ- 

Бургас, се събра комисия в състав: 

Председател: д-р Мариана Петрова Кофинова– Директор на Дирекция „Обществено 

здраве“; 

Членове:  

1. Павлина Тонева Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. Багряна Иванова Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция   „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

3.Цанка Колева Димитрова- началник на отдел "Финансово-счетоводен и 

организационно информационен", Дирекция "Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

4. Гинка Стоянова Генова- гл. експерт "Организационно -техническо и информационно 

осигуряване на администрацията" в отдел „Финансово-счетоводен и организационно-

информационен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" 

при РЗИ- Бургас;  

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

ID 9084011 (№ 32-ОП-07/06.12.2018 г.) по реда на Глава 26- та от ЗОП, с предмет: „Доставка 

на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции - 

Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“ и Обособена позиция № 2 

„Доставка на мултифункционални устройства“. 

 

І. Списък на участниците, подали оферти:  

Павлина Цонева докладва, че са предадени 11 /единадесет/ броя запечатани непрозрачни 

опаковки, върху които е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-mail за 
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кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер и час на офертата от деловодния 

електронен регистър на РЗИ-Бургас,  наименование на поръчката и обособена позиция. 

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

 „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Трети март“,Складова 

база „Георгиев“. Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 10.12.2018 г. в 11,20ч. с 

вх.  32-РО-16/10.12.2018 г. Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „АСАП“ ЕООД, гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ“ № 93-95, ет.2, офис1’. Офертата е 

подадена в РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 09,43ч. с вх.  32-РО-18/12.12.2018 г. 

Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД, гр.София, ул.“Проф. Станчо Ваклинов“ № 6, офис5. 

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 09,44ч. с вх.  32-РО-

19/12.12.2018 г. Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД, гр.София, ул.“Панайот Волов“ № 2. 

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 11,38ч. с вх.  32-РО-

20/12.12.2018 г. Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „СТЕМО“ ООД, гр.Бургас, ул.“Адам Мицкевич“ № 5. Офертата е подадена в РЗИ 

–Бургас на 12.12.2018 г. в 13,17 ч. с вх.  32-РО-21/12.12.2018 г. Относно 

обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, с. Шереметя 5034, местност „Робова чешма“. 

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 13,18 ч. с вх.  32-РО-

22/12.12.2018 г. Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „ПЛАНИКС“ ЕООД, гр.Бургас, ул.“К. Величков“ № 65А. Офертата е подадена в 

РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 13,45 ч. с вх.  32-РО-23/12.12.2018 г. Относно 

обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „КОМПЛЕКС 2000“ ООД, гр.Бургас, бул.“Сан Стефано“ № 129. Офертата е 

подадена в РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 15,00 ч. с вх.  32-РО-24/12.12.2018 г. 

Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр.Бургас, бул.“Янко Комитов“ № 20. Офертата е 

подадена в РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 15,36 ч. с вх.  32-РО-25/12.12.2018 г. 

Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „КОНТРАКС БС“ ООД, гр.Бургас, ул.“К. Величков“ № 34, ет.1. Офертата е 

подадена в РЗИ –Бургас на 12.12.2018 г. в 15,52 ч. с вх.  32-РО-26/12.12.2018 г. 

Относно обособени позиции: № 1 и № 2; 

 „КОПИ КО“ ООД, гр.Бургас, ул.“Гурко“ № 9-партер. Офертата е подадена в РЗИ 

–Бургас на 12.12.2018 г. в 16,00 ч. с вх.  32-РО-27/12.12.2018 г. Относно обособена 

позиция  № 2; 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един 

етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците. 

 За „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД – Даниела Бонева- директор 

предприятие-клон Бургас в „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД- с 

представено пълномощно; 

 За „КОМПЛЕКС 2000“ ООД- Соня Георгиева- с представено пълномощно; 

 За КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“- Даниела Сачарова - с представено пълномощно; 

 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

14/06.12.2018 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 



 

 

предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две 

обособени позиции - Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“ и 

Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционални устройства“ 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

Комисията констатира, че всички 11 оферти на участниците са постъпили в срок, в 

запечатени непрозрачни опаковки, които са с ненарушена  цялост.  

 

ІІ. Отваряне на предложенията на участниците:  

Първо беше отворен плика с офертата на: „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „ОФИС 

КОНСУМАТИВИ“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на 

комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Беше 

предложено на присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и 

ценовото предложение на останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в 

списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Второто предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „АСАП“ ЕООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „АСАП“ ЕООД. 

На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Беше предложено на присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на 

останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в списъка документи се 

съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 

Третото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ПРОФИ ТРЕЙД“ 

ЕООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „ПРОФИ 

ТРЕЙД“ ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията 

се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Беше предложено на 

присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото 

предложение на останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 

документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 

Четвъртото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД. Председателят на комисията оповести 

съдържанието на плика с офертата на „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД. На 

основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Беше предложено на присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на 

останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в списъка документи се 

съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 



 

 

Петото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „СТЕМО“ ООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „СТЕМО“ ООД. 

На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото и ценовото предложение на участника. Беше предложено на присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническото и ценовото предложение на 

останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в списъка документи се 

съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 

Шестото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ВАЛИ 

КОМПЮТЪРС“ ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с 

офертата на  „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима 

от членовете на комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на 

участника. Беше предложено на присъстващите представители на участниците да подпишат 

техническото и ценовото предложение на останалите участници. Комисията констатира, че 

всички посочени в списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В 

изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на 

участника. Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от 

партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Седмото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „ПЛАНИКС“ ЕООД. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „ПЛАНИКС“ 

ЕООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се 

подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Беше предложено на 

присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото 

предложение на останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 

документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 

Осмото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „КОМПЛЕКС 2000“ 

ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на 

„КОМПЛЕКС 2000“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на 

комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Беше 

предложено на присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и 

ценовото предложение на останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в 

списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Деветото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на 

комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Беше 

предложено на присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и 

ценовото предложение на останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в 

списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 



 

 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Десетото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „КОНТРАКС БС“ 

ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на 

„КОНТРАКС БС“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на 

комисията се подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Беше 

предложено на присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и 

ценовото предложение на останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в 

списъка документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 

ППЗОП председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по 

посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския 

регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството 

е приложена към настоящия протокол. 

Единадесетото предложение, което беше отворено е плика с офертата на: „КОПИ КО“ 

ООД. Председателят на комисията оповести съдържанието на плика с офертата на „КОПИ 

КО“ ООД. На основание чл. 54, ал.4 ППЗОП минимум трима от членовете на комисията се 

подписаха на техническото и ценовото предложение на участника. Беше предложено на 

присъстващите представители на участниците да подпишат техническото и ценовото 

предложение на останалите участници. Комисията констатира, че всички посочени в списъка 

документи се съдържат в плика с офертата на участника. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП 

председателят оповести ценовото предложение на участника. Комисията, по посочения от 

участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет страницата на Търговския регистър на 

актуалното състояние на дружеството. Разпечатката от партидата на дружеството е приложена 

към настоящия протокол. 

 

ІІІ. Проверка на предложенията на участниците за съответствието им с 

поставените критерии за подбор. 

На 13.12.2018 г. от 14,00 часа се проведе заседание на комисията, в непроменен състав, 

на което бяха разгледани офертите на участниците за съответствието им с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, постановени от възложителя. Комисията пристъпи 

към проверка относно наличието на всички изискуеми от възложителя документи, както и към 

проверка на съдържанието на представените документи и дали същите в пълна степен 

отговарят на изисквания и критерии за подбор, определени от възложителя. Резултатите от 

прегледа им по реда на тяхното постъпване в РЗИ-Бургас са следните:  

 

Участник  „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД 

Относно критериите за подбор комисията установи следното:  

 Участникът представя Списък  за изпълнени през последните три години минимум две 

доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и ОП № 2, за които участника 

кандидатства, придружен с удостоверения за добро изпълнение.  

 Участникът представя Списък на сервизна база и специалисти, които ще участват в 

изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение.  

Комисията установи, че участникът не е приложил допълнително документи към 

техническото си предложение, съдържащи информация относно предлаганата офис техника и 

по двете обособени позиции. В техническото предложение е посочил два линка към интернет 

адреси на производител. От представените линкове комисията получи информация за 

производител/ модел само относно ОП №1. Първият лик съдържа информация относно 

характеристики на HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor PC – Customizable, а вторият линк 



 

 

съдържа информация относно монитор HP V214a 20.7. Липсва посочен линк към сайт на 

производител или представени документи относно ОП № 2, а именно за предлаганото от 

участника мултифункционално устройство- неговия производител, модел. Тази информация 

липсва и в техническото предложение. В документацията на обществената поръчка 

възложителят е посочил като условие, че участниците следва да посочат производителя и 

модела по двете обособени позиции. Без посочване на тази информация комисията не може да 

направи преценка дали е удовлетворено, посоченото в документацията изискване на 

възложителя, а именно предлаганата офис техника да е  в текущата продуктова линия на 

производителя и да не е свалена от производство към датата на подаване на офертата.  

Въз основа на гореизложеното комисията не допуска до оценяване предложението на 

„ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД по ОП № 2, тъй като не отговаря на предварително 

обявените от възложителя изисквания. 

Констатациите на комисията по ОП №1 са изложени в табличен вид- Приложение №1 

към настоящия протокол. Комисията констатира, че предлаганата  от участника офис техника 

по ОП № 1 отговаря на минималните изисквания на възложителя. Комисията с единодушие 

реши, че допуска до разглеждане ценовото предложение на „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД 

по ОП №1. 

 

Участник „АСАП“ ЕООД  

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Списък  за изпълнени през последните три години минимум две 

доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които участника 

кандидатства, придружен с референции;   

 Участникът представя Списък на сервизни бази и специалисти, които ще участват в 

изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „АСАП“ ЕООД  документи и техническото предложение на участника 

в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за подбор, 

определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до разглеждане 

ценовото предложение на „АСАП“ ЕООД  по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Списък  за изпълнени през последните три години минимум две 

доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които участника 

кандидатства, придружен с референции и удостоверения за добро изпълнение;   



 

 

 Участникът представя Списък на сервизна база и специалисти, които ще участват в 

изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Списък-информация  за изпълнени през последните три години 

минимум две доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които 

участника кандидатства, придружен с референции, удостоверения за добро изпълнение, 

фактури за извършени плащания;   

 Участникът представя Списък на сервизна база и специалисти, които ще участват в 

изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД документи и 

техническото предложение на участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на 

всички изисквания и критерии за подбор, определени от възложителя.  Комисията с 

единодушие реши, че допуска до разглеждане ценовото предложение на 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  „СТЕМО“ ООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Списък-декларация  за изпълнени през последните три години 

минимум две доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които 

участника кандидатства, придружен с референции и удостоверения за добро изпълнение. 



 

 

 Участникът представя Списък- декларация  на сервизна база и специалисти, които ще 

участват в изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „СТЕМО“ ООД документи и техническото предложение на участника 

в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за подбор, 

определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до разглеждане 

ценовото предложение на „СТЕМО“ ООД по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Декларация  за изпълнени през последните три години минимум 

две доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които участника 

кандидатства, придружена с референции и удостоверения за добро изпълнение. 

 Участникът представя Декларация  на сервизни бази и сервизни специалисти, които ще 

участват в изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД документи и техническото предложение 

на участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии 

за подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД  по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  „ПЛАНИКС“ ЕООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Декларация  за изпълнени през последните три години минимум 

две доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които участника 

кандидатства, придружена с референции. 

 Участникът представя Декларация за техническа обезпеченост с данни за база и 

сервизни специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката и гаранционното 

обслужване на техниката. 



 

 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „ПЛАНИКС“ ЕООД документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на „ПЛАНИКС“ ЕООД по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  „КОМПЛЕКС 2000“ ООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Списък-декларация  за изпълнени през последните три години 

минимум две доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които 

участника кандидатства, придружен с референции и удостоверения за добро изпълнение. 

 Участникът представя Декларация –списък  за наличието на технически бази и сервизни 

специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на 

техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „КОМПЛЕКС 2000“ ООД  документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на  „КОМПЛЕКС 2000“ ООД по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Декларация  за изпълнени през последните три години минимум 

две доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които участника 

кандидатства, придружен с информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от 

АОП и удостоверение за добро изпълнение 

 Участникът представя Декларация –списък  за наличието на сервиз сервизни 

специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на 

техниката. 



 

 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото предложение 

и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №1 и ОП №2 са 

изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, 

че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 1 и ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ по ОП №1 и ОП № 2. 

 

Участник  „КОНТРАКС БС“ ООД 

Относно критериите за подбор, комисията установи:  

 Участникът представя Списък за изпълнени през последните три години минимум две 

доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП №1 и № 2, за които участника 

кандидатства, без представени документи към него. 

 Участникът представя Декларация –списък  за наличието на сервизна база в гр. Бургас и 

сервизни специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката и гаранционното 

обслужване на техниката. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника с минималните технически 

изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение. 

Комисията установи, че участникът не е приложил допълнително документи към 

техническото  предложение, съдържащи информация относно предлаганата офис техника и по 

двете обособени позиции. В техническото предложение е посочил само линк за производител 

на мултифункционалното устройство, тоест по ОП№2. От линка комисията установи, че 

предлагания модел  е Ф/У Multifunctional for A 4 format  KYOCERA ECOSYS M 2040dn. 

Относно ОП № 1 липсва линк към производител, липсва представена допълнителна 

документация и информация. Тази информация липсва и в техническото предложение. В 

документацията на обществената поръчка възложителят е посочил като условие, че 

участниците следва да посочат производителя и модела по двете обособени позиции. Без 

посочване на тази информация комисията не може да направи преценка дали е удовлетворено,  

посоченото в документацията изискване на възложителя, а именно предлаганата офис техника 

да е  в текущата продуктова линия на производителя и да не е свалена от производство към 

датата на подаване на офертата.  

Въз основа на гореизложеното комисията не допуска до оценяване предложението на 

„КОНТРАКС БС“ ООД по ОП № 1, тъй като не отговаря на предварително обявените от 

възложителя изисквания. 

Констатациите на комисията по ОП №2 са изложени в табличен вид- Приложение №1 

към настоящия протокол. Комисията констатира, че предлаганата  от участника офис техника 

по ОП № 2 отговаря на минималните изисквания на възложителя. Комисията с единодушие 

реши, че допуска до разглеждане ценовото предложение на „КОНТРАКС БС“ ООД по ОП №2. 

 

Участник  „КОПИ КО“ ООД 

Комисията установи, че офертата на участника отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими документи, 

попълнени са изискуемите декларации. Представените документи в пълна степен 

удовлетворяват изпълнението на изисквания и критерии за подбор, определени от 

възложителя. 



 

 

Относно критериите за подбор:  

 Участникът представя Декларация за изпълнени през последните три години минимум 

две доставки с предмет, идентичен/сходен с предмета по ОП № 2, за която участника 

кандидатства, придружен с референции. 

 Участникът представя Декларация за наличието на техническа база и сервизни 

специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката и гаранционното обслужване на 

техниката по ОП №2. 

 Участникът прилага копие от валиден  Сертификат за  въведена  Система за управление 

съгласно ISO 9001:2015 с обхват предмета на настоящата поръчка по ОП №2. 

Относно съответствието на предлаганата офис техника по ОП №2 с минималните 

технически изисквания на възложителя, комисията пристъпва към проверка на техническото 

предложение и предоставените към него документи. Констатациите на комисията по ОП №2 

са изложени в табличен вид- Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията 

констатира, че предлаганата  от участника офис техника по ОП № 2 отговаря на минималните 

изисквания на възложителя. 

Представените от „КОПИ КО“ ООД документи и техническото предложение на 

участника в пълна степен удовлетворяват изпълнението на всички изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя.  Комисията с единодушие реши, че допуска до 

разглеждане ценовото предложение на „КОПИ КО“ ООД по ОП № 2. 

 

ІV. Комисията се събра на поредно  заседание на 14.12.2018 г. в 13,00 часа, за да 

разглежда на ценовите предложения на участниците. Комисията извърши оценка и класиране 

на постъпилите оферти по ОП №1 и ОП № 2 въз основа на определения критерий - „Ниво на 

разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия 

жизнен цикъл", съгласно чл. 70, ал. 2. т. 2 от ЗОП. 

Оценките са изложени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 

Относно Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“, 

комисията извършва следното класиране: 

В документацията за участие възложителят е посочил, че по отношение ОП № 1 

максималната допустима цена за едни брой компютърна конфигурация не следва да 

надвишава 1000 (хиляда) лв. без вкл. ДДС или  1200 (хиляда и двеста) лв. с вкл. ДДС 

Въз основа на това комисията не допуска до разглеждане ценовото предложение на 

„ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, което е в размер на 1099,00  без вкл. ДДС и 1318,00 лв. с вкл. 

ДДС, тъй като надвишава максималната допустима цена за една компютърна конфигурация, 

посочена от възложителя: 

Класирането, извършено от Комисията е следното:  

Първо място: „КОМПЛЕКС  2000“ ООД с КО-90,95 точки; 

Второ място: „АСАП“ ЕООД с КО-89,87 точки; 

Трето място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с КО-80,73 точки; 

Четвърто място: „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД с КО-79,82 точки; 

Пето място: „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД с КО-79,05 точки; 

Шесто място: „ПЛАНИКС“ ЕООД с КО-76,31 точки; 

Седмо място: „СТЕМО“ ООД с КО-75,93 точки; 

Осмо място: „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД с КО-70,04 точки; 

 

Относно Обособена позиция №  2„Доставка на мултифункционални устройства“ 

В документацията за участие възложителят е посочил, че по отношение ОП № 2 

максималната допустима цена за едни брой мултифункционално устройство не следва да 

надвишава 833,33 (осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лв. без вкл. 

ДДС или  1000 (хиляда) лв. с вкл. ДДС.  

Въз основа на това комисията не допуска до разглеждане ценовите предложения на 

долупосочените участници, тъй като надвишават максималната допустима цена за едни брой 

мултифункционално устройство, посочена от възложителя както следва: 



 

 

 „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД за един брой МФУ- 1290,00 лв. без вкл. ДДС и 

1548,00 с вкл. ДДС; 

 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" за един брой МФУ-  1200,00 лв. без вкл. ДДС и 

1440,00 лв. с вкл. ДДС. 

Класирането, извършено от Комисията е следното:  

Първо място: „КОМПЛЕКС  2000“ ООД с КО-94,48 точки; 

Второ място: „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД с КО-91,67 точки; 

Трето място: „АСАП“ ЕООД с КО-88,16 точки; 

Четвърто място: „ПЛАНИКС“ ЕООД с КО-81,20 точки; 

Пето място: „КОНТРАКС БС“ ООД с КО-73,28 точки; 

Шесто място: „КОПИ КО“ ООД с КО-67,38 точки; 

Седмо място: „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД с КО-67,04 точки; 

Осмо място:   „СТЕМО“ ООД с КО-61,61 точки; 

 

Настоящият протокол е съставен на основание  чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на ЗОП и е подписан от членовете на комисията на 14.12.2018 г.  

Протоколът ще бъде представен на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 4 

от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията – 

общо пет гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 14.12.2018  г. 

 

  

   Комисия в състав: 

   Председател:  ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /д-р Мариана Кофинова/ 

   Членове          1. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Павлина Цонева/ 

      2. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Багряна Петкова / 

      3. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                /Цанка Димитрова/ 

     4. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                  /Гинка Генова / 

 


