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ПРОТОКОЛ

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 
алЛ от ЗОП със Заповед № 01-17-22/26.06.2020 i\, изменена със Заповеди № 01-17- 
36/21.08.2020 г., № 01 -17-48/18.09.2020 г., № 01-17-58/23Л0.2020 г., № 01-17-71/23Л 1.2020 г., 
№ 01-17-80/31.12.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД Ху № 
01-17-10/01.03.2021 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, натоварена със задача 
за извършване на подбора на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в 
обществена поръчка по реда на чл. 20. ал. 3, т. 2 от ЗОП, е предмет: „Доставка на настолни 
компютри и монитори, преносими компютри, сървъри и системен софтуер за нуждите на ..БДЖ 
-ТП“ ЕООД - нови и втора употреба”, делима на 4 (четири) обособени позиции, открита с обява 
с per. №» 01-21 -4/12.06.2020 г. и регистрирана в Портала на обществените поръчки към 
Агенцията за обществени поръчки с информация ID: 9099567.

В публично заседание на 26.06.2020 г„ 10:00 ч., комисията започна своята работа в
състав:

1. Председател: Екатерина Савова - Директор дирекция ..Финанси и администрация“ 
при ..БДЖ-Товарпи превози“ ЕООД:

членове:
2. Христина Данаилова - Юрисконсулт в отдел ..Правен" при „БДЖ-Товарни превози“ 

ЕООД;
3. инж. Надя Ганева - Ръководител отдел „ИТ“, дирекция ..Финанси и администрация” 

при ..БДЖ-Товарни превози“ ЕООД;
4. Василка Зарева - Старши счетоводител в отдел „Счетоводство“, дирекция „Финанси и 

администрация" при „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД:
5. Катя Стоянова - Главен експерт. ИПОП в отдел „Обществени поръчки и проекти" при 

..БДЖ-Товарни превози“ ЕООД.

Е Действия па комисията по време на публични заседание.
Председателят на комисията представи на членовете протокола по чл.48, ал.6 от ГШЗОП 

(ведно с регистрираните в деловодството оферти), подписан между него и представител на 
деловодството на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Съгласно представените от председателя на 
комисията оферти и протокола за приемането им. комисията констатира, че постъпилите 
оферти са:



X
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Участник Оферта (вх. Ла /дата/ час)

1.
..ВИЛ СОФТУЕР* ООД Оферта с per. № 01-21 -4-4/22.06.2020 г., 09:47 ч.. за 

обособени позиции № 1: ..Доставка на настолни 
компют ри и монитори - втора употреба41 и X» 4: 
„Доставка на преносими компютри“

2.
„СМАР1 ДИДЖИТЪЛ 
СОЛЮШЪНС * ЕООД

Оферта с per. № 01-21 -4-5/22.06.2020 г„ 10:16 ч„ за 
обособени позиции № 1: ..Доставка на настолни 
компютри и монитори - втора употреба“ и № 4: 
„Доставка на преносими компютри"

3.
..ЕС ВИ ЕС ТРЕЙДИИР* ООД Оферта с per. № 01-21 -4-6/22.06.2020 г., 10:33 ч„ за 

обособени позиции № 1: „Доставка на настолни 
компютри и монитори - втора употреба“. X» 2: 
„Доставка на сървър" и №> 3: ..Доставка на системен 
софтуер“

4.
..СМAPT СОФТ“ ЕООД Оферта с per. № 01-21 -4-7/22.06.2020 i\, 11:28 ч. за 

обособена позиция № 4: „Доставка па преносими 
компютри11

5.
„ДИЛЕКС“ ООД Оферта с per. №? 01-21 -4-8/22.06.2020 г., 12:45 ч. за 

обособени позиции № 2:, Доставка на сървър“, № 3: 
..Доставка на системен софтуер“ и № 4 :,.Доставка на 
преносими компютри“

6.
..МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 
МАШИН“ ООД

Оферта с per. № 01-21-4-9/22.06.2020 г., 13:15 ч. за 
обособена позиция № 4:,.Доставка на преносими 
компютри“

7.
„КОНТРАКС“ АД Оферта с per. Х> 01-21-4-10/22.06.2020 г., 15:38 ч. за 

обособени позиции X» 1: „Доставка на настолни 
компютри и монитори - втора употреба“, № 2:
„Дост авка на сървър“, Хе 3:,Доставка па системен 
софтуер“ и 4: „Доставка на преносими компютри11

8.
L .

„СИЕНСИС1 АД Оферта с per. Хе 01-21-4-11/22.06.2020 г„ 15:49 ч. за 
обособена позиция Хе 4: „Доставка на преносими 
компютри“

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.51. ал.8 от ППЗОП за липса на 
обстоятелството по чл. 103. ад.2 от 3011. които са неразделна част от настоящия протокол.

На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертите на 
участниците в обществената поръчка присъства представител на „СИЕНСИС“ АД Цветалина 
Лпгслова-Тансва. който удостовери присъствието си в списък, представляващ неразделна част 
от настоящия протокол.

При проверка на опаковките, съдържащи офертите на участниците, комисията 
констатира, че оферти те отговаря i на изискванията на 30П и предварително обявените 
условия, т.с. офертите са подадени в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушепа цялост, 
като върху съответната опаковка са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на



офертаIа, наименование на поръчката, .Чу на обособените позиции, за които участва участника 
и данни за участниците.

Комисии Iа пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на гихното 
постъпване в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, както следва:

1. „ВИП СОФТУЕР“ ООД
Съгласно надписа върху опаковката на подадената оферта, участникът участва за 

обособени позиции № 1: ..Доставка на настолни компютри и монитори - втора употреба“ и № 4: 
..Доставка на преносими компютри".

1.1. Председателят на комисията отвори опаковката, съдържаща джоб папка със
следните документи:
о опис на представените документи;
о административни сведения на участника;
о декларация за липса па обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП; о декларация 

липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; о декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролиран т е  от тях лица и техните 
действителни собст веници;

о декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество;

о декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
о декларация по чл. 66. ал. 1 от 3011 и декларация по чл. 65. ал. 3 от 3011 за обособена 

позиция № 1;
о декларация по чл. 66. ал. 1 от 3011 и декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за обособена 

позиция № 4;
о декларация за съответствие с критериите за подбор за обособени позиции № 1 и № 

4; о технически предложения за обособени позиции .Чу 1 и № 4; о ценови предложения за 
обособени позиции Чу 1 и Чу 4;

о заверени копия на валидни сертификати за съответствие на съответниie системи за 
управление на качеството със стандарт ISO 9001:2015 под № 38589/19/S, ИТ услугите със 
стандарт ISO/IEC 20000-1:2011 под .Чу ITSMS-92/19 и сигурността на информацията със 
1SO/IEC 27001:2013 под.Чу 547/19.

1.2. В изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията и 
представителят на „СИЕНСИС“ АД Цветалина Апгслова-Танева подписаха техническите 
предложения за изпълнение на обособени позиции Чу 1 и Чу 4.

1.3. На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП. комисията обяви общите стойности, посочени 
в ценовите предложения за съответните обособени позиции:

о общата стойност за изпълнение па обособена позиция Чу 1: ..Доставка на настолни 
компютри и мони тори - втора употреба“ с в размер на 25 930.00 лв. без ДДС.

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция Чу 4: ..Доставка на преносими 
компютри" е в размер на 29 490.00 лв. без ДДС.

2. „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЬНС“ ЕООД
Съгласно надписа върху опаковката на подадената оферта, участникът участва за 

обособена позиция .Чу 1: „Доставка па настолни компютри и монитори — втора употреба" и за 
обособена позиция Чу 4: „Доставка па преносими компютри“.

2.1. Председателят на комисията отвори опаковката, съдържаща джоб папка със 
следните документи в оригинал и два плика: о опис на представените документи: о 
административни сведения па участника;

о декларация за липса на обстоятелства по чл. 54. ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП: о 
декларация липса на обстоятелства по чл. 54. ал. 1. г. 3-6 от ЗОП; о декларация по чл. 3. т. 8 и 
чл. 4 от Закопа за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици;

о декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на



незаконно придобито имущество:
о декларация по чл. 101, ал. 11 от 3011;
о декларации по чл. чл. 65. ал. 3 от 3011 съответно за обособени позиции № 1 и № 4; о 

декларации по чл. 66, ал. 1 от ЗОИ съответно за обособени позиции № 1 и № 4:
о о декларации за съответствие с критериите за подбор за обособени позиции № I и № 

4:
о технически предложения за обособени позиции №» 1 и № 4;
о два плика съответно с надпис: „Предлагани ценови параметри“ за обособена 

позиция № 1: „Доставка на настолни компютри и монитори - втора употреба" и за обособена 
позиция № 4: ..Доставка на преносими компютри".

2.2. В изпълнение на чл. 97, ал.4 от 11ПЗОП, трима членове на комисията и 
представителят на „СИЕИСИС" АД Цветалина Ангелова-Ганева подписаха техническите 
предложения за изпълнение на обособени позиции № 1 и № 4.

2.3. Комисията отвори пликовете с ценовите предложения и съответно на основание 
чл.97, ал.4 от ППЗОП обяви общите стойности, посочени в ценовите предложения на участника 
за съответните обособени позиции, както следва:

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 1: ..Доставка на настолни 
компютри и монитори - втора употреба" е в размер на 26 000,00 лв. без ДДС;

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 4: ..Доставка на преносими 
компютри“ е в размер на 26 989,50 лв. без ДДС.

3. „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД
Съгласно надписа върху опаковката па подадената оферта, участникът участва за 

обособена позиция № 1: „Доставка на настолни компютри и монитори - втора употреба", 
обособена позиция № 2: „Доставка на сървър" и обособена позиция № 3: „Доставка на системен 
софтуер".

3.1. Председателят на комисията отвори опаковката, съдържаща джоб лаика със 
следните документи в оригинал:

о опис на представените документи; о административни сведения на участника; 
о декларация за липса па обстоятелства по чл. 54, ал. I, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; о 

декларация липса на обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 3-6 от ЗОП; о декларация по чл. 3, т. 8 и 
чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
дейст вителни собственици;

о декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущест во;

о декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП:
о декларации по чл. 66, ал. I от ЗОП съот ветно за обособени позиции № 1, № 2 и № 3: 

о декларации по чл. чл. 65. ал. 3 от ЗОИ съответно за обособени позиции № 1, № 2 и № 3;
о декларации за съответствие с критериите за подбор за обособени позиции № 1, № 2

и № 3;
о технически предложения за обособени позиции № 1, № 2 и .Yl1 3: о ценови 

предложения за обособени позиции К» 1, № 2 и № 3:
3.2. В изпълнение на чл.97. ал.4 от ППЗОП. трима членове на комисията и 

представителят на „СИЕИСИС" АД Цветалина Лнгелова-1 аиева подписаха техническите 
предложения за изпълнение на обособени позиции № 1, № 2 и № 3.

3.3. На основание чл.97. ал.4 от ППЗОП, комисията обяви общите стойности, посочени 
в ценовите предложения за съответните обособени позиции:

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция № |; „Доставка на настолни 
компютри и моии три  - втора употреба" е в размер на 21 660.00 лв. без ДДС:

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 2: „Доставка на сървър“ е в 
размер на 5 160.00 лв. без ДДС:

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция N? 3: „Доставка на системен 
софтуер" с в размер на 1 413,00 лв. без ДДС.



4. „СМAPT СОФТ“ ЕООД
х Съгласно надписа върху опаковката на подадената оферта, участникът участва за 
обособена позиция Ж 4: ..Доставка па преносими компютри“.

4.1. Председателят на комисията отвори опаковката, съдържаща PVC папка със 
следните документи в оригинал:

о опис па представените документи; о административни сведения на участника: о 
техническо предложение за обособена позиция № 4;

о ценово предложение за обособена позиция № 4:
о декларация за липса на обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 1,2 и 7 от 3011: о декларация 

липса на обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 3-6 от ЗОП; о декларация но чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане па незаконно придобито имущество; 

о декларация по чл. 101. ал. 11 от 3011;
о декларация по чл. 66, ал. 1 от '3011 за обособена позиция № 4; о декларация по чл. 

чл. 65. ал. 3 от ЗОП за обособена позиция № 4; о декларации за съответствие с критериите за 
подбор:

о заверено копие на валиден сертификат е № 1710BGR08Q за съответствие на 
системата за управление на качеството със стандарт ISO 9001:2015.

4.2. В изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП. трима членове на комисията и 
представителят на ..СИЕНСИС“ АД Цвегалина Ангелова-Ганева подписаха техническото 
предложение за изпълнение на обособена позиция Ж 4.

4.3. На основание чл.97. ал.4 от ПП3011, комисията обяви общата стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 4: ..Доставка на преносими компютри“ е в размер на 27 
900.00 лв. без ДДС.

5, „ДИЛЕКС“ ООД
Съгласно надписа върху опаковката на подадената оферта, участникът учас1 ва за 

обособена позиция Ж 2: ..Доставка на сървър“, обособена позиция Ж 3: ..Доставка на системен 
софтуер“ и обособена позиция № 4: „Доставка па преносими компютри“.

5.1. Председателят па комисията отвори опаковката, съдържаща PVC папка със 
следните документи в оригинал:

о опис на представените документи; о администрат ивни сведения на участника; 
о  декларации за липса иа обстоятелства по чл. 54. ал. 1, т. 1,2 и 7 от 3011 - 2 бр.; 
о декларация липса на обстоятелст ва по чл. 54. ал. 1, т. 3-6 от 3011 - 2 бр.; 
о декларация по чл. 3. т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - 2 бр.;

о декларация по чл. 69 от Закопа за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество — 2 бр.;

о декларация по чл. 101. ал. 11 от ЗОП - 2 бр.;
о декларации по чл. чл. 65. ал. 3 от ЗОП съответно за обособени позиции № 2. № 3 и

№4;
о декларации за съответствие с критериите за подбор - 2 бр.:
о заверено копие на валиден сертификат с № В AS QMS V 20101940-1 за съответствие 

на системата за управление па качеството със стандарт БДС EN ISO 9001:2015. 
о технически предложения за обособени позиции № 2, № 3 и № 4: 
о ценови предложения за обособени позиции Ж 2. № 3 и Ж 4.
5.2. В изпълнение на чл.97. ал.4 от ППЗОП. грима членове на комисията подписаха 

техническите предложения за изпълнение на обособени позиции № 2, Ж 3 и № 4. а 
предст авителят на ..СИЕНСИС“ АД Цвет а.'! и на Ангелова-Ганева подписа само техническото 
предложение за изпълнение на обособена позиция Ж 4.

5.3. На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, комисията обяви общите стойности, посочени 
в ценовите пре.ътожения за съот ветните обособени позиции:

о общата стойност за изпълнение иа обособена позиция Ж 2: „Доставка на сървър“ е в 
размер на 4 720,00 лв. без ДДС:

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция Ж 3: ..Доставка на системен



софтуер6" е в размер на 1 311,00 лв. без ДДС;
о общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 4: .Доставка на преносими 

компютри" е в размер па 31 140.00 лв. без ДДС.

6. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД
Съгласно надписа върху опаковката на подадената оферта, участникът участва за 

обособена позиция № 4: „Доставка на преносими компютри“.
6.1. Председателят на комисията отвори опаковката, съдържаща PVC папка със 

следните документи в оригинал:
о опис на представените документи: о административни сведения иа участника; 
о декларация за липса иа обстоятелства но чл. 54. ал. 1. т. 1,2 и 7 от ЗОП; 
о декларация липса иа обстоягелства по чл. 54, ал. 1. т. З-б от 3011: 
о декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици; о декларация по чл. 101. ал.
11 ог ЗОП;

о декларация по чл. 66. ал. 1 от ЗОП за обособена позиция № 4: 
о декларация по чл. чл. 65. ал. 3 от ЗОП за обособена позиция № 4: 
о декларация за съответст вие с критериите за подбор;
о заверени копия на удостоверения за извъртени доставки съответно с № 

03/03.01.2019 и 26-00-458/25.09.2019 г.;
о заверено копие иа валиден сертификат с № 10151414 за съответствие иа системата за 

управление на качеството със стандарт ISO 9001:2015;
о техническо предложение за обособена позиция № 4; о декларация за 

конфиденциалиост но чл. 102 от ЗОП; о ценово предложение за обособена позиция № 4;
6.2. В изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП. грима членове на комисията и 

представителят на „СИННСИС* АД Цветалина Ангелова-Ганева подписаха техническото 
предложение за изпълнение на обособена позиция JNe 4.

6.3. На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, комисията обяви общата стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 4: ..Доставка иа преносими компютри*" с в размер на 29 
460,00 лв. без ДДС.

7. „КОНТРАКС“ АД
Съгласно надписа върху опаковката на подадената оферта, участникът кандидатства за 

обособени позиции № 1: ..Доставка на настолни компютри и монитори - втора употреба", 
обособена позиция № 2: ..Доставка на сървър“, обособена позиция .N1' 3: ..Доставка на системен 
софтуер" и обособена позиция М» 4: „Доставка на преносими компютри".

7.1. Председателят па комисията отвори опаковката, съдържаща джоб папка със 
следните документи в оригинал и два плика: о опис на представените документи; о 
административни сведения иа участника;

о декларация за липса иа обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 1, 2 и 7 от 3011 - 3 бр.; 
о декларация липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОИ; 
о декларация по чл. 3. т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

о декларация по чл. 69 от Закона за противодействие иа корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущест во;

о декларация по чл. 101. ал. 11 от ЗОП;
о декларация по чл. 66. ал. 1 от ЗОП за обособени позиции М» 1. № 2. № 3 и № 4; 
о декларация по чл. чл. 65. ал. 3 от ЗОП съответно за обособени позиции №> 1, № 2. №

3 и №> 4;
о декларации за съответствие с критериите за подбор за обособени позиции .NV 1. № 2, 

№ 3 и X» 4;
о заверени копия на обявление за приключване на договори за обществи поръчки . 2 

бр. и удостоверение за извършени доставки съответно с № 1-504/19 от 14.05.2019 г.:



о заверено копие на валиден сертификат с № 10256883 за съответствие на системата за 
управление на качеството със стандарт ISO 9001:2015;

о технически предложения за обособени позиции № 1, JN1' 2. № 3 и № 4; 
о ценови предложения за обособени позиции № 1, № 2, № 3 и 4.
7.2. В изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията и 

представителят на „СИКНСИС" АД Цветалина Аигслова-Тансва подписаха техническите 
предложения за изпълнение на обособени позиции № 1. № 2 и № 3.

7.3. На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, комисията обяви общите стойности, посочени 
в ценовите предложения за съответните обособени позиции, както следва:

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция Ny 1: „Доставка на настолни 
компютри и монитори - втора употреба" с в размер на 29 479,00 лв. без ДДС;

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 2: ..Доставка на сървър" е в 
размер па 5 283,75 лв. без ДДС;

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция JVy 3: ..Доставка на системен 
софтуер" е в размер на 1 366,00 лв. без ДДС;

о общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 4: „Доставка на преносими 
компютри“ е в размер на 28 089.00 лв. без ДДС.

8. „СИЕНСИС“ АД
Съгласно надписа върху опаковката на подадената оферта, участникът кандидатства за 

обособена позиция № 4: „Доставка на преносими компютри".
8.1. Председателят на комисията отвори опаковката, съдържаща джоб папка със 

следните документи в оригинал:
о опис на представените документи; 
о административни сведения на участника;
о декларация за липса на обстоятелства по чд. 54. ал. I, т. 1. 2 и 7 от 3 0 П - 3 бр.; 
о декларация липса на обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 3-6 от ЗОП; 
о декларация но чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техни те действителни собст веници;

о декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество;

о декларация по чл. 101, ал. 11 от 3011;
о декларация по чл. 66, ал. I от ЗОП за обособена позиция .Чу 4; 
о декларация по чл. чл. 65. ал. 3 от 3011 за обособена позиция № 4; 
о  декларация за съот ветствие с критериите за подбор: 
о техническо предложение за обособена позиция № 4; 
о ценово предложение за обособена позиция JVy 4.
8.2. В изпълнение па чл.97, ал.4 от ППЗОП, трима членове на комисията подписаха 

техническото предложение за изпълнение на обособена позиция JNy 4.
8.3. На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП. комисията обяви общата стойност за 

изпълнение на обособена позиция .Чу 4: .,Доставка на преносими компютри“ е в размер на 
29 229.00 лв. без ДДС.

С извършване на горепосочените действия публичната част на заседанието 
приключи и представителят на „СИЕНСИС“ АД напусна заседанието. Комисията 
продължи своята работа в закрито заседание.

11. Раз1 лсжлане па документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1. „ВИП СОФТУЕР“ ООД
Комисията констатира, че представените декларации са изготвени съгласно образните 

към документацията на възложителя и подписани от управителя Пегьр Чернасв.
Съгласно предоставени!е декларации по чл. 66, ал. 1 и чл.65, ал.З от ЗОП, участникът 

няма да използва подизпълнител и да ползва капацитета на трети лица. Към декларацията за 
съответствие с критериите за подбор, участникът е представил заверени копия на валидни



сертификати за съответствие на изискващите от Възложителя системи за управление на 
качеството със стандарт ISO 9001:2015 под № 38589/19/S и сигурността на информацията със 
ISO/IEC 27001:2013 под № 547/19 с обхват: ..Проектиране, разработка, внедряване и търговия 
със софтуерни и хардуерни продукти. Услуги по гарантиране на сигурност, работоспособност и 
по;1държане на информационни системи“, и H I услугите със стандарт ISO/IEC 20000-1:2011 
под № ITSMS-92/19 с обхват: „Поддръжка на вградени софтуерни и хардуерни продукти, 
услуги по гарант иране на ИТ сигурност, обслужване и поддръжка на информационни системи 
за външни клиенти", издадени на ..ВИЛ СОФТУЕР ООД от RINA Services S.p.a.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът ,.ВИ11 СОФТУЕР* 
ООД (товаря на изискванията па възложителя но отношение на личното състояние и 
критериите ги подбор, поради което участникът се допуска до сгап разглеждане на 
предложенията му за обособена позиция JY« 1: „Доставка па настолни компютри и 
мони гори - втора употреба** и за обособена позиция № 4: „Доставка ил преносими 
компютри“.

2. „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД
При разглеждане на документите към офертата, комисията констатира, че представените 

декларации са изготвени съгласно образците към документацията на възложителя и подписани 
от управителя Йосиф Салтисл.

Съгласно предоставените декларации по чл. 66. ал.1 и чл.65, ал.З от ЗОП, участникът 
няма да използва подизпълнител и да ползва капацит ета гга грети лица.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът „СМАРТ 
ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя но 
отношение на личното състояние н критериите за подбор, поради косго участникът се 
допуска до етап разглеждане на предложенията МУ за обособена позиции Ла 1: ..Доставка 
на настолни ко м п ю т ри  и монитори - втора употреба“ и за обособена позиция ЛЕ? 4: 
„Лосгайка гга преносими ко м п ю т ри “ .

3. „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИИГ“ ООД
При разглеждане на документите към офертата, комисията констат ира, чс представените 

декларации са изготвени съгласно образците към документацията гга възложителя и подписани 
от управителя Станимир Стоилов.

Съгласно предоставените декларации по чл. 66, ал.1 и чл. 65. ал.З от ЗОП. участникът 
няма да използва подизпълнител и да ползва капацитета на трети лица.

Във връзка е гореизложеното, комисията счита, че участникът „ЕС БИ ЕС 
ТРЕИДННГ“ ООД отговаря на изискванията на възложителя по отношение на личното 
състояние и критериите за подбор, поради което участникът се допуска до етап 
разглеждане на предложенията му за обособена позиции As 1: „Доставка на настолни 
компютри и МОНИТОРИ - втора употреба“, обособена позиция № 2: „Доставка на сървър“ гг 
обособена потилия № 3: „Доставка гга системен софтуер“.

4. „СМАРТ СОФТ“ ЕООД
При разглеждане на документите към офертата, комисията констатира, чс 

представените декларации са изготвени съгласно образните към документацията на 
възложителя и подписани от управителя Румен Трифонов.

Съгласно предоставените декларации по чл. 66. ал.1 и чл.65, ал.З от ЗОИ, участникът 
няма да използва подизпълнител и да ползва капацитета на трети лица. Към декларацията за 
съответствие с критериите за подбор, участникът с представил заверено копие на валиден 
сертификат с № 1710BGR08Q за съответствие на системата за управление гга качеството със 
стандарт ISO 9001:2015 с обхват: ..Доставка и внедряване на програмни продукти, компютърна 
и офис техника. Доставка па консумативи и канцеларски материали. Гаранционен и 
извънгаранционен сервиз на компютърна и офис техника. 24-часова техническа поддръжка на 
комуникационни системи, хардуер, системи за архивиране и администриране на софтуер. 
Производство /асемблирано/ на компютри, сървъри и интерактивна техника. Изграждане и 
поддръжка на компютърни и информационни мрежи и системи. Изграждане гг поддръжка гга



системи за видсонабл юдеи ие, издаден на ..CM APT СОФТ'* ЕООД от RIGCERT 
SERTIFICATION BODY.

Комисия та установи, че участникът нс е представил подписана декларация по чл. 3. т. 
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), съгласно изискването на т,7. раздел I - 
..Друга информация” от обява с per. № 01-21 -4/12.06.2020 г.

С оглед на това комисията счита, чс следва да изиска от участника да представи 
подписана декларации но чл. 3. т. 8 и чл. 4 от ЗИФОЯРЮТТЛРКЛТДС. в съответствие с 
изискването, посочено в г. 7. раздел 1 - „Друга информация” от обява с per. № 01-21- 
4/12.06.2020 г.

5. ДИЛЕКС“ ООД
При разглеждане на офертата, комисията констатира, чс представените декларации са 

изготвени съгласно образците към документацията на възложителя, като декларациите за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.2 и т. 7, чл. 54, an. 1, т.3-6, чл.101, ал.И от ЗОП, по чл. 3, 
т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПТТРУЛТЛС и липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 
(Приложения от № 6 до М> 10) са подписани от управителите Милен Димитров и Весела 
Маркова, а останалите документи са подписани от Милен Димитров. При направена справка в 
Търговския регистър към Агенцията по вписвания относно статуса на участника, комисията 
установи, чс участникът се представлява от Милен Димитров и Весела Маркова, заедно и 
поотделно.

Съгласно предоставените декларации по чл. 65, ал.З от ЗОП. участникът няма да 
ползва капацитета на трети лица. Към декларация!а за съответствие с критериите за подбор, 
участникът с представил заверено копие на валиден сертификат с № В AS QMS V 20101940-1 
за съответст вие на системата за управление на качеството със стандарт БДС; F,N ISO 9001:2015, 
с обхват: „Продажба па офис техника и консумативи. Сервиз на офис техника. Асемблираме и 
сервиз на компютърни системи“, издадени на ..Д ИЛ ЕКС“ ООД от Верификация ООД.

Комисията установи, че участникът не е представил подписана декларация по чл. 66, 
ал. 1 от ЗОП (в оригинал) относно лолзвансто/негюлзвансто на ресурса/итс на нодизпълиител/и 
за обособени позиции № 2, № 3 и № 4, съгласно изискването по т. 10. раздел I ..Друга 
информация" от обява с per. № 01-21-4/12.06.2020 г.

С оглед на това комисията намира, че следва да изиска от участника да 
представи подписана декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (в оригинал) относно 
иолзвансто/иенолчвансто на ресурса/итс на полизиълннтел/н за обособени позиции .Vs 2. №
3 и № 4. съгласно изискването но г.10. раздел I „Друга информация” от обява с per. № 01- 
21-4/12.06.2020 I .

6. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД
При разглеждане на документите към офертата, комисията констатира, чс 

представените декларации са изготвени съгласно образците към документацията на 
възложителя и подписани oi управителя Павел Петров.

Съгласно предоставените декларации по чл. 66. ал.1 и чл. 65, ал. 3 от ЗОП, участникът 
няма да използва подизпълнител и да ползва капацитета на трети лица. Към декларацията за 
съответствие с кри териите за подбор, участникът е представил заверени копия на:

о удостоверения за извършени доставки съответно с № 03/03.01.2019 г., издадено от 
Изпълнителна агенция „Сергификациопен одит на средствата от европейските земеделски 
фондове“ и № 26-00-458/25.09.2019 г., издадено от „Информационно обслужване“ АД;

о валиден сертификат с №> 10151414 за съответствие на системата за управление на 
качеството със с тандарт ISO 9001:2015 с обхват: ..Производство на непрекъсната еднопластова 
и многопластова принтерпа хартия. Производство на печатни компютърни формуляри. 
Продажба на хартия и офис консумативи. Продажба, сервиз и поддръжка на IT оборудване, в 
т.ч. принтери, скенери. МФУ. копири, компютри, екрани (монитори), мобилни устройства, 
сървъри и др. и лицензираи софтуер. Продажба на консумативи и резервни части за IT



оборудване. Услуги по управление на печатната среда и процеси. Отчитане показания на 
средства за търговско измерване по заявка па клиент. Производство и реализация на 
полиграфически изделия в т.ч. предпечат, дигитален печат“, издаден на ,,МЕНИДЖМЪНТ 
БИЗНЕС МАП1ИН“ ООД от Lloyd Register ЕМЕЛ Branch, за и от името на Lloyd's Register 
Quality Assurance Limited.

Комисията установи, че участникът не е представил подписана декларация по чл. 69 
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 
съгласно изискването на т.8. раздел I - „Друга информация"* от обява с per. № 01-21- 
4/12.06.2020 г.

Предвид зова комисията смига, че следва да изиска от участника да представи 
подписана декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобито имущество, в съответствие е изискването, посочено в г. 
8. раздел I „Друга информация” от обява с per. № 01-21-4/12.06.2020 г.

7. „КОНТРАКС“ АД
При разглеждане па документите към офертата, комисията констатира, чс представените 

декларации са изготвени съгласно образците към документацията на възложителя, като 
декларацията за липса на обстоятелства по чл. 54. ал. 1. т. 1.2 и 7 от ЗОП е подписана от всички 
членове на Съвета на директорите на участника, а останалите декларации, съдържащи сс в 
опаковката, са подписани от Изпълнителния директор Николай Йорданов.

Съгласно предоставените декларации по чл. 66, ал.1 и чл.65, ал.З от ЗОП, участникът 
няма да използва подизпълнител и да ползва капацитета на трети лица. Към декларацията за 
съответствие с критериите за подбор, участникът е представил заверени копия на:

- обявление за приключване па договор за обществена поръчка е УНП: 00752-2017- 
0078, включваща доставка на IT оборудване и изграждане на цялостна вътрешна институтска 
компютърна мрежа;

- обявление за приключване па договор за обществена поръчка с УНП: 02443-2018- 
0025, включваща доставки на компютърни конфигурации със системен софтуер и периферни 
устройст ва тип 1 и тил 2;

- удостоверение с № 1-504/19 от 14.05.2019 i ., издадено от Прокуратурата на Република 
Ьългария относно доставки на компютърно оборудване и принадлежности;

- валиден сертификат с № 10256883 с приложения към него за съответствие на 
съответната система за управление на качеството със стандарт ISO 9001:2015, издаден на 
..КОНТРАКС“ .АД от Lloyd Register ЕМНА Branch, за и от името на Lloyd's Register Quality 
Assurance Limited.

Във връзка c гореизложеното, комисията счита, че участ никът „КОНТРАКС“ АД 
отговаря ни изисквания га на възложи геля по отношение на личното състояние н 
кпнтеринте за подбор, пипани което участникът се допуска до стаи разглеждане на 
предложенията му за обособена позиции № 1: „Доставка на настолни ко м п ю т ри  и 
монитори - втора употреба“, обособена позиция № 2: „Доставка па сървър“ н обособена 
позиция ЛЬ 3: „Доставка па системен софтуер** и за обособена позиции № 4: „Доставка па 
преносими КОМ1ИОгрн“.

8. „СИЕНСИС“ АД
При разглеждане на документите към офертата, комисията констатира, чс представените 

декларации са изготвени съгласно образците към документацията на възложителя, като 
декларацията за липса па обстоятелства по чл. 54, ал. 1, r. 1,2 и 7 от ЗОП е подписана от всички 
членове на Съвета на директорите на участника, а останалите декларации, съдържащи сс в 
опаковката, са подписани от Изпълнителния директор Николай Медаров.

Съгласно предоставените декларации по чл. 66, ал.1 и чл.65. ал.З ог ЗОП, участникът 
няма да използва подизпълнител и да ползва капацитета на тре ги лица.

Във връзка с гореизложеното, комисията ечнга, чс участникът „СИЕНСИС“ АД 
стоваря па изискванията ля възложителя по отношение на личното състояние и 
критериите за подбор, поради което участиикь! сс допуска до етап разглеждане на 
предложениет о му за обособена позиция JYs 4: -Лоставка па преносими компютри“.



На основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП комисията определи срок до 3 (три) работни 
Дни, считано от датата, следваща датата на писменото уведомяване, участниците 
„ ( МАРТ СОФТ“ ЕООД, „ДИЛЕКС“ ООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД 
да нрсдставн г документите, посочени съответно в т. 4, т. 5 и т. 6, раздел 11 от настоящия 
протокол.

П 1. След изтичане на горепосочения срок комисията се събра за разглеждане на 
допълнително представените от участниците доку менти:

На 02.07.2020 г„ в 09:30 ч. се състоя заседание на комисията в горепосочения състав. 
Комисията констатира, че участниците „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, 
.ДИЛЕКС’ ООД и „СМАРТ СОФТ* ЕООД са уведомени съответно с писма с per. № 01-21-9- 
12/26.06.2020 г., № 01-21-9-13/26.06.2020 г., и per. № 01-21-9-14/26.06.2020 г., изпратени на 
посочените в офертите и на опаковките електронни поти на горепосочените участници 
относно необходимостта от представяне на описаните в писмата документи. В рамките на 
предоставения срок от три работни дни в деловодството на възложителя са вход и рани пликове 
на следните участници:

1. „ДИЛЕКС“ ООД, е илик с per. № 01-21-4-15/29.06.2020 г., 10:35 ч.:
Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил две декларации но чл. 

66. ал. 1 от 3011 (в оригинал) относно ползвапето/неползването на ресурса/ите на 
подизпълнител/и за обособени позиции № 2. N° 3 и № 4, подписани от представляващите 
участника.

Във връзка е гореизложеното, комисията счита, че участникът „ДИЛЕКС“ ООД 
отговаря на изискванията на възложителя по отношение на личното състояние и 
критериите за подбор, поради което участникът се допуска до етап разглеждане на 
предложенията му за обособена нознния № 2: „Доставка на сървър“, обособена позиция X» 
3: „Доставка на системен софтуер“ н обособена позиция № 4: „Доставка на преносими 
компютри“.

2. „СМАРТ СОФТ“ ЕООД, е илик с per. X» 01-21-4-16/30.06.2020 гм 15:40 ч.:
Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил декларация по чл. 3. 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях липа и 
техните действителни собственици, подписана от представляващия участника.

Във връзка е гореизложеното, комисията счита, че участникът „СМАРТ СОФТ“ 
ЕООД стоваря на изискванията на възложителя по отношение на личното състояние и 
критериите за подбор, поради косго участникът се допуска ло етап разглеждане на 
предложението му за обособена позиция Хе 4: „Доставка на преносими компютри“.

3. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, с илик с per. Хз 01-21-4- 
17/01.07.2020 I., 14:35 ч.:

Комисията отвори плика и установи, че участникът е представил декларация по чл. 69 
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобит имущество, 
подписана от представляващия участника.

Във връзка с гореизложено ю. комисията счита, че участникът ..МЕНИДЖМЪНТ 
БИЗНЕС МАШИН“ ООД от говаря на изискванията на възложителя но от пошепне на 
личното състояние н критериите за подбор, поради което участникът се допуска до етап 
разглеждане на предложението му за обособена позиция X» 4: „Доставка на преносими 
компютри“.

IV. Разглеждане на предложенията на участниците.
1. „ВИЛ СОФТУЕР** ООД:
1.1. За обособена позиции № 1: „Доставка на настолни компютри и монитри - 

втора употреба“, комисията констатира следното:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 (оригинал, 3 страници) е 

изгот вено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.1) и е подписано от управителя г-



н Петър Чериасв. Участникът с оферирал, че компютрите и мониторите втора употреба ще 
, бъдат доставени в срок от 30 (тридесет) дни със съответната 1 аранционна карта, до адрес на 
възложителя: гр. София, ул. ..Иван Вазов" № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 1, 
комисията констатира, чс участникът е предложил следното:

- компютър с характеристики, съгласно които отговаря на техническите изисквания, 
заложени в Техническата спецификация за доставка па 100 бр. настолни компютри втора 
употреба - Приложение 1.1 към обявата и и описани в Техническото предложение за 
обособена позиция № I.

- монитор с посочена марка и модел с включен HDM1 порт.
При направена проверка, комисията констат ира, че горепосоченият монитор няма 

HDMI порт, с оглед на това, комисията не може да прецени за начина на изпълнение на 
гова техническо предложение и дали същото е включено в единичната предложена цена 
па монитора.

11а основание чл. 104. ал. 5 от ЗОИ, във връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията 
определи срок от 3 (три) работни лнн. считано oi датата, следваща датата на 
получаване на писмото до участника, същият да представи разяснение по 
гореизложеното.

1.2. За обособена позиция № 4: „Доставка на преносими компютри“, комисията 
констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция .№ 4 (оригинал, 2 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение 2.4) и е подписано от управителя 
Петър Чериасв. Участникът с оферирал, чс преносимите компютри ще бъдат доставени в срок 
до 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на възложителя: гр. София, 
ул. ..Иван Вазов" № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция №> 4. 
комисията констатира, че предложеният от участника преносим компютър е с посочени 
характеристики, отговарящи на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка на 30 бр. преносими компютри - Приложение №1.5 към обявата и 
описани в Техническото предложение за обособена позиция № 4. След извършена проверка, 
комисията констатира, че при изпълнение участникът следва да изпълни предложението, 
съгласно декларираното в техническото и ценово си предложения.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 4 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.4 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „ВИII СОФТУЕР ООД за 
обособената позиция по отношение на общата й стойност и констатира, чс няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 е 
29 490,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която с в размер на 33 150,00 
лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническото и ценовото 
предложение за обособена позиции № 4 на участника „ВИ11 СОФТУЕР ООД отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнението й.

2. Съдържание на Техническите предложения на „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ 
СОЛЮШЪНС“ ЕООД:

2.1. За обособена позиция № 1: „Доставка на настолни компютри и монитори -  
втора употреба“:

Техническото предложение за обособена позиция Х« 1 (оригинал, 3 страници) с 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.1) и с подписано от управителя 
Йосиф Салтиел. Участникът е оферирал, че компютрите и мониторите втора употреба шс бъда! 
доставени в срок от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на 
в изложителя: гр. София. ул. „Иван Вазов“ № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 1. 
комисията констатира, че участникът е предложил компютър и монитор с посочени марки и



модели е характеристики, съгласно които отговарят на техническите изисквания, заложени в 
Техническата спецификация за доставка на 100 бр. настолни компютри втора употреба - 
Приложение № 1.1 към обявата. Техническа спецификация за доставка на 70 бр. монитори 
втора употреба - Приложение № 1.2 към обявата и описани в Техническото предложение за 
обособена позиция № 1.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.1 към обявата) и с подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „СМAPT ДИДЖИТЬЛ 
СОЛЮШЪНС“ ЕООД за обособената позиция по отношение на общата й стойност и 
констатира, че няма аритметични грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 1 е 
26 000,00 лв. без ДДС" и не надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 29 541,90 
лв. без ДДС.

Във връзка е гореизложеното, комисията счита, че техническото и ценовото 
предложение за обособена позиция № 1 на участника „СМ APT ЛИДЖИТЪЛ
СОЛЮШЪНС** ЕООД отговаря на предварително обявените условия за изпълнението й.

2.2. За обособена позиция № 4: „Доставка на преносими компют ри“, комисията 
констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция № 4 (оригинал, 2 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.4) и е подписано от управителя 
Станимир Стоилов. Участникът е оферирал, че преносимите компютри ще бъдат доставени в 
срок от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карга, до адрес па възложителя: гр. 
София, ул. ..Иван Вазов“ № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 4, 
комисията констатира, чс предложният от участника преносим компютър е с характеристики, 
съгласно които техниката отговаря па техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка па 30 бр. преносими компютри - Приложение № 1.5 към обявата и 
описани з Техническото предложение за обособена позиция № 4. След извършена проверка, 
комисията констатира, че при изпълнение участникът следва да изпълни предложението, 
съгласно декларираното в техническо то и ценово си предложения.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 4 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.4 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „СМAPT ДИДЖИТЬЛ 
СОЛЮШЪНС* ЕООД за обособената позиция по отношение па общата й стойност- и 
констатира, чс няма аритметични фешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 е 
26 989,50 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 33 150,00 
лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническо го и ценовот о 
предложение за обособена познния № 4 на участника „СМ APT ЛИДЖИТЪЛ 
СОЛЮШЪНС.** ЕООД отговаря на предварително обявените условия за изпълнението н.

3 „ЕС ВИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД:
3.1. 3а обособена позиция № 1: „Доставка на настолни компютри и монитори - 

втора употреба“, констатира следнот о:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 (оригинал, 3 страници) с 

изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.1) и с подписано от управителя 
Станимир Стоилов. Участникът е оферирал, чс компютрите и мониторите втора употреба ще 
бъдат доставени в срок от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на 
възложителя: гр. София. ул. „Иван Вазов“ № 3.

Предвид съдържанието па техническото предложение за обособена позиция № 1, 
комисията констатира, чс участникът е предложил компютър и монитор с характеристики, 
съгласно коиго техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка на 100 бр. настолни компютри втора употреба - Приложение №1.1 
към обявата и Техническа спецификация за доставка на 70 бр, монитори взора употреба —



Приложение № 1.2 към обявата и описани в Техническото предложение за обособена позиция 
>61.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.1 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на ..ЕС БИ ЕС ТРЕИДИНГ“ 
ООД за обособената позиция по отношение на обшага й стойност и констатира, чс няма 
аритметични грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение па обособена позиция № 1 е 
21 660,00 .in. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 29 541,90 
лв. без ДДС.

При сравняване па общите стойности, предложени от участниците в ценовите 
предложения за обособена позиция № 1, комисията констат ира, че предложената от „ЕС 
ЬИ ЕС ТРЕИДИНГ“ ООД обща стойност за изпълнение па обособена позиция № 1 е над 
20 на е го ио-благопрнятна от средната стойност на предложените от останалите 
участ ници цени за изпълнението на горепосочената обособена позиция.

Комисията, счита чс участникът, отговаря на предварително обявените у словия  за 
изпълнението й, но определи срок от 5 (пет ) календарни днн, считано от датата, следваща 
датата на получаване на писмото от участника, да представи подробна писмена 
обосновка, на основание чл. 72, ал. 1. за начина на образуване на общата стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 1.

3.2. За обособена позиция № 2: „Доставка на сървър“, комисията констатира 
следното:

Техническото предложение за обособена позиция № 2 (оригинал, 2 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.2) и е подписано от управителя 
Станимир Стоилов. Участникът е оферирал, чс сървърът- ше бъде доставен в срок от 30 
(тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на възложителя: гр. София, ул. 
..Иван Вазов“ № 3.

От съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 2, комисията 
констатира, че за операционна система участникът с отбелязал, че е налична техническа 
възможност за инсталация на лиценз за Windows Server 2019 Std. за две виртуални машини. С 
оглед на това. комисията прецени, че участникът нс предлага лиценз на системен софтуер в 
техническото предложение за доставка на сървър и съответно не е включено в ценовото 
предложение. Предвид зова комисията счита, чс техническото предложение на „ЕС ВИ ЕС 
ТРЕИДИНГ“ ООД за горепосочената обособена позиция нс отговаря на предварително 
обявените условия за изпълнението й.

Г1о изложените съображения и на основание чл.107, г.2, б.”а” от ЗОИ, комисията 
Ви предлага, участникът „ЕС БИ ЕС ТРЕИЛННГ“ ООД да бъде отстранен от участие в 
горепосочената обществена поръчка за обособена позиппя As 2 „Доставка на сървър“.

3.3. За обособена позиция № 3: „Доставка на системен софтуер“, комисията 
констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция 3 (оригинал. 2 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.3) и е подписано от управителя 
Станимир Стоилов. Участникът е оферирал, че лицензът ще се изпрати в срок до I работен ден 
(до 16:45 ч.) след сключване иа договора на посочената в него електронна поща.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 3, 
комисията констатира, чс участникът с предложил системен софтуер, който отговаря на 
техническите изисквания, заложени в Техническата спецификация за доставка на системен 
софтуер - Приложение № 1.3 към обявата, към обявата и описани в Техническото предложение 
за обособена позиция № 3.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 3 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.3 към обявата) и е подписало от представляващия участ ника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „ЕС БИ ЕС ТРЕИДИНГ* 
ООД за обособената позиция но отношение на общата й стойност и констатира, че няма



аритметични грешки.
Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 3 е 

1 413,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 1 890,00 
лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че пуническото и ценовото 
предложение за обособена позиции УЬ 3 на участника „КС БИ КС ТРЕМДИНГ“ ООД 
отговаря на предварително обявените условия за изпълнението н.

4. „СМАРТ СОФТ“ ЕООД за обособена позиция № 4: „Доставка на преносими 
компютри“, комисията констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция № 4 (оригинал, 2 страници) с 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.4) и е подписано от управителя 
Румен Трифонов. Участникът с оферирал, че преносимите компютри шс бъдат доставени в срок 
от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на възложителя: гр. София, 
ул. „Иван Вазов" № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 4. 
комисията констатира, че предложният от участника преносим компютър е с характеристики, 
съгласно които техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка на 30 бр. преносими компютри - Приложение № 1.5 към обявата и 
описани в Техническото предложение за обособена позиция № 4.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 4 е изгот вено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.4 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „СМАРТ СОФТ" ЕООД за 
обособената позиция по отношение на общата й стойност и констатира, че няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 е 
27 900,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 33 150,00 
лв. без ДДС.

Цъв връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническото и ценовото 
предложение та обособена позиция № 4 на участника „СМАРТ СОФТ“ ЕООД отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнението й.

5. „ДИЛЕКС“ ООД:
5.1. За обособена позиция № 2: „Доставка на сървър“, комисията констатира 

следното:
Техническото предложение за обособена позиция № 2 (оригинал, 2 страници) е 

изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.2) и е подписано от управителя 
Станимир Стоилов. Участникът с оферирал, че сървърът ще бъде доставен в срок от 30 
(тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на възложителя: гр. София. ул. 
„Иван Вазов“ № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 2, 
комисията констатира, чс участникът е предложил сървър с характеристики, съгласно които 
техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация за 
доставка на сървър - Приложение № 1.2 към обявата и описани в Техническото предложение за 
обособена позиция № 2.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 е изгот вено, съгласно 
образеца (Приложение .Yl1 3.2 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на , ЛИЛ ЕКС" ООД за 
обособената позиция но отношение на общата й стойност и констатира, че няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 2 е 
4 720,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнознат а й стойност, която е в размер на 5 300,00 
лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията счига, че техническото н ценовото 
предложение за обособена позиция „Уа 2 на участника „ДИЛЕКС“ ООД, отговаря на



предварително обявените условия за изпълнението й.

5.2. За обособена позиция № 3: „Доставка на системен софтуер“, комисията 
констатира следното;

Техническото предложение за обособена позиция № 3 (оригинал, 2 страници) с 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.3) и е подписано от управителя 
Милен Димитров. Участникът е оферирал, че лицензът ще се изпрати в срок до 1 работен ден 
(до 16:45 ч.) след сключване на договора на посочения в него e-mail.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 3, 
комисията констатира, чс участникът е предложил системен софтуер, който отговаря на 
изискванията, заложени в Техническа спецификация за доставка на системен софтуер - 
Приложение „Nh 1.3 към обявата и описани в Техническото предложение за обособена позиция 
№3.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция №> 3 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.3 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „ДИЛЕКС“ ООД за 
обособената позиция по отношение на общата й стойност и констатира, че няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение па обособена позиция № 3 е 
1 3 11,00 лв. без ДДС и нс надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 1 890,00 
лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническото и ценовото 
предложен нс за обособена позиция № 3 на участника „ЛИЛ ЕКС“ ООД, отговаря на 
предварително обявени ic условия за изпълнението и.

5.3. За обособена позиции № 4: „Дос тавка на преносими компютри“, комисията
конста тира следното;

Техническото предложение за обособена позиция № 4 (оригинал, 3 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.4) и е подписано от управителя 
Милен Димитров. Участникът е оферирал, че преносимите компютри ще бъдат доставени в 
срок от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на възложителя: гр. 
София. ул. „Иван Вазов“ № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 4, 
комисия та констатира, че предложният от участника преносим компютър е с характеристики, 
съгласно които техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка на 30 бр. преносими компютри - Приложение № 1.5 към обявата и 
описани в Техническото предложение за обособена позиция „Ч<2 4 и описани в Техническото 
предложение за обособена позиция № 4.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 4 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.4 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на ..ДИЛЕКС* ООД за 
обособената позиция по отношение па общата й стойност и констатира, че няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 е 
31 140,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнознат а й стойност, която е в размер на 33 150,00 
лв. без ДДС,

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническото н ценовото 
предложение за обособена позиция „Уа 4 на участника „ДИЛЕКС“ ООД, отговаря на 
ирслварнимно обявените условия за изпълнението й.

6. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МА111ИН“ ООД, за обособена позиция JV- 4: 
„Доставка на преносими компютри“, комисията констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция № 4 (оригинал, 3 страници) е 
изютвено. съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.4) и е подписано от управителя 
Павел Петров. Участникът с оферирал, че преносимите компютри ще бъдат доставени в срок от



30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес на възложителя: гр. София, ул. 
.-.Иван Вазов" № 3.

Предвид съдържанието на гехническото предложение за обособена позиция № 4, 
комисията констатира, че предложният от участника преносим компютър е с характеристики, 
съгласно конто техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка на 30 бр. преносими компютри - Приложение ,N1* 1.5 към обявата и 
описани в Техническото предложение за обособена позиция № 4 и описани в Техническото 
предложение за обособена позиция М> 4. Към техническото предложение с приложена 
декларация по чл. 102 от 3011 за конфиденциалност па характеристиките на преносимия 
компютър.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция №> 4 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.4 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 
МАШИН" ООД за обособената позиция по отношение на общата й стойност и констатира, че 
няма аритметични грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 е 
29 460,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната и стойност, която е в размер на 
33 150,00 лв. без ДДС.

Във връзка е гореизложеното, комисията счита, че гехническото и ценовото 
предложение за обособена позиция № 4 на участника „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 
МАШИН4* ООД, отговаря на предварително обявените условия за изпълнението й.

7. „КОНТРАКС44 АД:
7Л. За обособена позиция № 1: „Доставка на настолни компютри и монитори - 

втора употреба“, комисията констатира следното:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 (оригинал, 3 страници) с 

изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.1) и е подписано от 
Изпълнителния директор Николай Йорданов. Участникът е оферирал, че компютрите и 
мониторите втора употреба ще бъдат доставени в срок от 30 (тридесет) дни със съответната 
гаранционна карта, до адрес на възложителя: гр. София. ул. „Иван Вазов" № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 1. 
комисията констатира, чс участникът е предложил компютър и монитор с характеристики, 
съгласно които техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка иа 100 бр. настолни компютри втора употреба - Приложение № 1.1 
към обявата и Техническа спецификация за доставка на 70 бр. монитори втора употреба - 
Приложение №> 1.2 към обявата и описани в Техническото предложение за обособена позиция 
№ 1.

Ценовото предложение иа участника за обособена позиция .NV 1 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.1 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовите предложения на „КОНТРАКС" АД за 
обособената позиция по отношение на общата й стойност и констатира, че няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 1 е 
29 479,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 29 541,90 
лв. без ДДС.

Във врътка с гореизложеното, комисията счита, че техническото и ценовото 
предложение за обособена позиции № 1 на участника „КОНТРАКС“ АД, отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнението й.

7.2.3а обособена позиции № 2: „Доставка на сървър“, комисията констатира 
следното:

Гехническото предложение за обособена позиция № 2 (оригинал. 2 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение №‘ 2.2) и е подписано от 
Изпълнителния директор Николай Йорданов. Участникът е оферирал, чс сървърът шс бъде 
доставен в срок от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес иа



възложителя: ip. София. ул. ..Иван Вазов“ № 3.
Предвид съдържанието па техническото предложение за обособена позиция № 2, 

комисията констатира, че участникът е предложил сървър е характеристики, съгласно конто 
техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация за 
доставка иа сървър - Приложение № 1.2 към обявата и описани в Техническото предложение за 
обособена позиция № 2.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.2 към обявата) и с подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на ..KOIГГРАКС” АД за 
обособената позиция по отношение на общата й стойност и констатира, че няма аритметични 
|решки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 2 с 
5 283,75 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която с к размер на 5 300,00 
лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисия та счита, че техническо го н ценовото 
предложение за обособена иозинни № 2 на участника „КОНТРАКТ1“ АЛ« отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнението й.

7.3. За обособена позиции № 3: „Доставка на системен софтуер“, комисията 
констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция № 3 (оригинал, 2 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.3) и е подписано от 
Изпълнителния директор Николай Йорданов. Участникът с оферира.!, чс лицензът щс се 
изпрати в срок до I работен ден (до 16:45 ч.) слсд сключване на договора на посочения в него е- 
mail.

Предвид съдържанието иа техническото предложение за обособена позиция № 3, 
комисията констатира, че участникът е предложил системен софтуер, който отговаря на 
изискванията, заложени в Техническа спецификация за доставка на системен софтуер - 
Приложение № 1.3 към обявата, към обявата и описани в Техническото предложение за 
обособена позиция № 3.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 3 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.3 към обявата) и с подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на ..КОНТРАКС” АД за 
обособената позиция по отношение на общата й стойност и констатира, чс няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обша стойност за изпълнение на обособена позиция № 3 е 1
366,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която с в размер на 1 890,00 лв. 
без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, чс техническото и ценовото 
предложение за обособена позиция № 3 на участника „КОНТРАКО АД, (товаря на 
предварително обявените условия за изпълнениею й.

7.4. За обособена позиция № 4: „Доставка на преносими компютри“, комисията 
констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция № 4 (оригинал, 2 страници) е 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.4) и е подписано от 
Изпълнителния директор Николай Йорданов. Участникът е оферирал, чс преносимите 
компютри ще бъдат доставени в срок от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, 
до адрес на възложителя: гр. София. ул. ..Иван Вазов” № 3.

Предвид съдържанието иа техническото предложение за обособена позиция № 4. 
комисията констатира, чс предложният от участника преносим компютър с с характеристики, 
съгласно които техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка па 30 бр. преносими компютри - Приложение №1.5 към обявата и 
описани в Техническото предложение за обособена позиция № 4 и описани в Техническото 
предложение за обособена позиция № 4. След извършена проверка, комисията констатира, че 
при изпълнение участникът следва да изпълни предложението, съгласно декларираното в



техническото и ценово си предложения.
Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 4 с изготвено, съгласно 

образеца (Приложение № 3.4 към обявата) и е подписано от представляващия участника.
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на „КОНТРАКС“ ЛД за 

обособената позиция по отношение на общата и стойност и констатира, че няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 е 
28 089,00 лв. без ДДС и не надвишава npoi нозиата й стойност, която е в размер на 33 150,00 
лв. без ДДС.

Във врьзка с гореизложеното, комисията счита, че техническото и ценовото 
предложение за обособена позиция № 4 на участника ..КОНТРАКС“ АД, отговаря на 
предварително обявените условни  за изпълнението й.

8. „СИЕНСИС“ АД, за обособена позиции № 4: .Доставка на преносими компютри“, 
комисията констатира следното:

Техническото предложение за обособена позиция .Чу 4 (оригинал, 2 страници) с 
изготвено, съгласно образеца към обявата (Приложение № 2.4) и е подписано от Изпълнителя 
директор Николай Медаров. Участникът е оферирал, че преносимите компютри ще бъдат 
доставени в срок от 30 (тридесет) дни със съответната гаранционна карта, до адрес иа 
възложителя: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3.

Предвид съдържанието на техническото предложение за обособена позиция № 4. 
комисията констатира, че предложният- от участника преносим компютър с с характеристики, 
съгласно които техниката отговаря на техническите изисквания, заложени в Техническата 
спецификация за доставка на 30 бр. преносими компютри - Приложение № 1.5 към обявата и 
описани в Техническото предложение за обособена позиция № 4 и описани в Техническото 
предложение за обособена позиция № 4.

Ценовою пре;шоженис на участника за обособена позиция № 4 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение № 3.4 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърти проверка иа ценовото предложение на „СИЕНСИС“ АД за 
обособената позиция по от ношение иа общата й стойност и констатира, че няма аритметични 
грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 с 
28 229,00 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната н стойност, която е в размер па 33 150,00 
ли. без ДДС.

Във връзка е гореизложеното, комисията счита, че техническото н ценовото 
предложение за обособена позиция № 4 на участника „СИЕНСИС“ АЛ. отговаря на 
предварително обявените у сло ви я  за изпълнението й.

V. След изтичане иа горепосочените срокове комисията се събра за разглеждане 
на допълнително представените от участниците документи:

На 08.07.2020 г. в 09:00 ч. сс състоя заседание на комисията в горепосочения състав. 
Комисията констатира, чс участниците „ВИП СОФТУЕР1 ООД и „НС БИ ЕС ТРЕИДИНГ“ ООД 
са уведомени съответно с писма с per. № 01-21-4-19/02.07.2020 г. и per. № 01-21-4- 
18/02.07.2020 г„ изпратени на посочените в офертите и на опаковките електронни гющи на 
горепосочените участници относно необходимостта от представяне на описаните в писмата 
документи. В рамките на предоставения срок на двамата участника, в деловодството на 
възложителя са входирани два плика на следните участници:

1. „ВИП СОФТУЕР* ООД, с плик с per. № 01-21-4-20/07.07.2020 г., 10:57 ч.
Комисията отвори плика и установи, че участникът с представил пояснение, съгласно 

което участникът с декларирал, че предлаганият от него монитор ще има HDM1 порт и въпреки, 
чс конкретният модел няма вграден производствено такъв порт. има възможност да се 
окомплектова с преходите. Това изпълнение е било предвидено и в ценовото предложение.

Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 е изготвено, съгласно 
образеца (Приложение Ке 3.1 към обявата) и е подписано от представляващия участника.

Комисията извърши проверка па ценовото предложение на „ВИП СОФТУЕР“ ООД за



обособената позиция по отношение на общата и стойност и констатира, че няма аритметични 
ярешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 4 е 
25 930,00 дв. без ДДС и не надвишава прогнозната й стойност, която е в размер на 29 541,90 
лв. без ДДС.

Във връзка е гореизложеното, комисията счита, че техническото и ценовото 
предложение за обособена иозипня № 1 на участника „ВИГ1 СОФТУЕР“ ООД отговаря на 
предварително обявените услония за изпълнението й.

2. „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД с плик с per. № 01-21 -4-21 /07.07.2020 г., 11:43 ч.:
С оглед на изложеното по т.1, раздел V от настоящия протокол, комисията изчисли с 

колко с по-блаюприято ценовото предложение на „ЕС ЬИ ЕС ГРЕЙ ДИ ПГ" ООД в сравнение 
със срсднатага стойност на ценовите предложения на останалите участници. Участникът е 
предложил най-ниска обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 1, в размер на 21
660,00 лева без ДДС. Предложенията на останалите участници са следните: „13ИП СОФТУЕР1 
ООД - 25 930.00 лева без ДДС. ХМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС" ЕООД - 26 000.00 лв. без 
/ДДС и „КОНТРАКС“ АД - 29 479.00 лв. без ДДС. Средната стойност на предложенията им е 
получена, както следва:

25930,00 + 26000.00 + 29479.00
---------------------------------------------------- --------------------------------------:—  =  271,> 6,33

3

При изчисляване на процентът на по-благоприятна стойност на участника ..НС БИ ЕС 
ТРЕЙДИНГ“ ООД сс получава следното:

к - Я 4100 = 1 2 7 2 Ж 3 3 ^ 66300)#100= %
.V 27136,33

Участникът ,.ЕС БИ НС ТРЕЙДИНГ" ООД е предложил обща стойност за изпълнение 
на обособената позиция № 1 с 20,18% по-благоприятно от тези на останалите участници, 
поради което участникът попада в хипотезата на 72. ал. 1 от ТОП. С оглед на това, бс изпратено 
писмо за представяне на подробна писмена обосновка относно начина на образуване на 
стойността в ценовото предложение на „ЕС БИ ЕС ТРЕИДИНГ“ ООД. В отговор на писмото 
участникът с представил писмена обосновка, съдържаща следното:

- приблизително 90% от порт фолиото на участника с фокусирано върху търговията с 
компютърна и периферна техника втора употреба;

- натрупан опит на участника и сключените договори с предмет на доставка идентичен с 
предмет а на обществената поръчка с определен размер на печалба;

- директно закупуване на компютърна техника втора потреба и липсата на междинни 
търговци между доставчика и участ ника:

- цената е оптимизирана и намалена, въз основа на по-ниските достави и цени на 
количествата техника от международния доставчик и поетите от него транспортни разходи.

Освен гореизложеното, комисията констатира, че участникът е предложил 
монитор втора употреба е характеристики, съответстващи на минималните изисквания 
на възложителя в сравнение с предложението на останалите участници, поради което 
комисията приема писмената обосновка на участника за начина на образуване на общата 
стойност н ценовото предложение та обособена позиция № 1 на „ЕС БИ ЕС ТРЕНД11НГ“ 
ООД отговаря на предварително обявените у словия  за изпълнението й.

VI. В периода от 20.08.2020 г. до 23.11.2020 г., с оглед изтичане срока на валидност па 
офертите на участниците, възложителят поиска от тях писмени потвърждения за удължаване 
срока на валидност на офертите, както следва:

1. С писма с per. № 01-21-4-22/17.08.2020 г. до „ВИ11 СОФТУЕР" ООД. per. № 01-21- 
4-23/17.08.2020 г. до „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, per. № 01-21-4-



24/17.08.2020 г. до ..EC ВИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД. per. Хя 01-21-4-25/17.08.2020 г. до „СМАРТ 
СОФТ41 ООД. per. Хя 01-21-4-26/17.08.2020 г. до „ДИЛЕКС“ ООД, per. Хя 01-21-4-27/17.08.2020 
г. до „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД. per. № 01-21-4-28/17.08.2020 г. до 
..КОНТРАКС” АД и per. Хя 01-21-4-29/17.08,2020 г. до „СИЕНСИС“ АД и съответно с писма с 
per. № 01-21-4-30/17.08.2020 г„ с per. Хя 01-21-4-31/17.08.2020 г., с per. Хя 01-21-4-32/17.08.2020 
г„ с per. Хя 01-21-4-33/20.08.2020 г„ е per. Хя 01-21-4-34/20.08.2020 г., с per. № 01-21-4- 
35/20.08.2020 г„ с per. Хя 01-21-4-36/20.08.2020 г. и с per. Xя 01-21-4-37/20.08.2020 г„ 
участниците „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД. „СМАРТ СОФТ4 ООД. „СМAPT ДИДЖИТЪЛ 
СОЛЮШЪНС” ЕООД „ДИЛЕКС“ ООД. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД. 
„КОНТРАКС" АД „СИЕНСИС” АД и „ВИП СОФТУЕР” ООД удължиха срока на валидност на 
офертите си до 21.09.2020 г.

2. С писма с per. Хя 01-21-4-38/18.09.2020 г. до „ДИЛЕКС“ ООД, per. Хя 01-21-4- 
39/18.09.2020 г. до „СМАРТ СОФТ4 ООД, per. Хе 01-21-4-40/18.09.2020 г. до „ВИП СОФТУЕР“ 
ООД. per. Хя 01-21 -4-41 /18.09.2020 г. до „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ4 ООД. per. Хя 01- 21-4- 
42/18.09.2020 г. до „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪПС” ЕООД, per. X» 01-21-4- 43/18.09.2020 
г. до „КОНТРАКС“ АД. per. Хя 01-21-4-44/18.09.2020 г. до „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 
МАШИН44 ООД и per. X» 01-21-4-45/18.09.2020 г. до „СИЕНСИС44 АД и съответно е писма с per. 
Xi 01-21-4-46/18.09.2020 г„ е per. X» 01-21-4-47/18.09.2020 г., с per. X» 01-21-4- 48/21.09.2020 1 ., 
с per. Хя 01-21-4-49/21.09.2020 г„ с per. Хя 01-21-4-50/21.09.2020 г„ с per. Хя 01-21-4- 
51/21.09.2020 г„ с per. Хя 01-21-4-52/21.09.2020 г„ с per. № 01-21-4-53/21.09.2020 г„ с per. X» 01- 
21-4-54/21.09.2020 г„ участниците „СМАРТ СОФТ4 ООД. „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ 
СОЛЮШЪПС44 ЕООД. „ЕС БИ ЕС' ТРЕЙДИНГ” ООД., „ДИЛЕКС44 ООД. „МЕНИДЖМЪНТ 
БИЗНЕС МАШИН” ООД. „ВИП СОФТУЕР44 ООД, „КОНТРАКС44 АД и „СИЕНСИС” АД 
удължиха срока на валидност па оферти re си до 23.10.2020 г.

3. С писма с per. Хя 01-21 -4-54/20.10.2020 г. до „ВИП СОФТУЕР ООД, per. № 01-21- 
4-55/20.10.2020 г. до „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС44 ЕООД. per. Хи 01-21-4- 
56/20.10.2020 г. до „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ” ООД. per. № 01-21-4-57/20.10.2020 г. до „СМАРТ 
СОФТ" ООД, per. № 01-21-4-58/20.10.2020 г. до „ДИЛЕКС” ООД. per. Хя 01-21-4- 59/20.10.2020 
г, до „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД, per. Хя 01-21-4-60/20.10.2020 г. до 
„КОНТРАКС“ АД и per. Хя 01-21-4-61/20.10.2020 г. до „СИЕНСИС” АД и съответно е писма 
per. Хя 01-21-4-63/21.10.2020 г. с per. Хя 01 -21-4-64/21.10.2020 г.. с per. Хя 01-21-4- 65/22.10.2020 
г„ с per. Хя 01-21-4-67/22.10.2020 г„ с per. № 01-21-4-68/22.10.2020 г. и с per. Хя 01-21-4- 
69/22.10.2020 i\, участниците „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ* ООД. „СМАРТ СОФТ” ООД. „СМАРТ 
ДИДЖИ ТЪЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД, „КОНТРАКС“ АД, „СИЕНСИС” АД и „МЕНИДЖМЪН Т 
БИЗНЕС МАШИН44 ООД удължиха срока на валидност на офертите си до 23.11.2020 г.

С писмо с per. Хя 01-21 -4-66/22.10.2020 г. „ВИП СОФТУЕР1 ООД удължават срока на 
валидност на оферт ата си та обособена позиция Хя I. но не и та обособена позиция Хя 4. С 
писмо с Хя 01-21-4-62/21.10.2020 г. „ДИЛЕКС” ООД отказа да удължи срока на валидност на 
офертата си поради прекадено дългото отлагане на решението.

4. С писма с per. Хя 01-21-4-70/17.11.2020 г. до „СИЕНСИС” АД per. Хя 01-21-4- 
71/17.11.2020 г. до „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН44 ООД. per. Хя 01-21-4-72/17.11.2020 г. 
до „КОНТРАКС“ АД. per. Хя 01-21-4-73/17.11.2020 г. до „СМАРТ СОФТ4 ООД. per. Хя 01- 21- 
4-74/17.11.2020 г. до „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС44 ЕООД per. Хя 01-21-4- 
75/17.11.2020 г. до „ЕС ВИ ЕС ТРЕЙДИНГ” ООД и per. Хя 01-21-4-76/17.11.2020 г. до ..ВИП 
СОФТУЕР44 ООД и съответно с писма per. Хя 01-21-4-77/18.11.2020 г. с per. Хя 01-21-4- 
78/18.11.2020 г„ с per. Хя 01 -21-4-79/19.11.2020 г., с per. Хя 01-21-4-80/19.11.2020 г„ с per. Хя 01- 
21-4-81/20.И .2020 г. и с per. Хя 01-21-4-82/20.11.2020 г.. участниците „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ* 
ООД, „СМАРТ СОФТ4* ООД, „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД. „КОНТРАКС44 АД 
„СИЕНСИС” АД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД удължиха срока на валидност 
на офертите си до 31.12.2020 г.

В определения в писмата на възложителя срок 23.11.2020 г. не сс получи писмо от 
„ВИП СОФТУЕР* ООД за удължаване на офертата си.

5. С писма с per. № 01-21-4-95/24.02.2021 г. до „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” 
ООД per. Хя 01- 21-4-96/24.02.2021 г. до „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС” ЕООД per. Хя 
01-21-4-97/24.02.2021 г. до „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД per. Хя 01-21-4-98/24.02.2021 г. до



..КОНТРАКТ“ АД. per. № 01-21-4-99/24.02.2021 до „СИЕНСИС“ АД. per. .№ 01-21-4- 
100/24.02.2021 г. до ..CMAPI СОФТ" ООД и съответно с писма per. № 01-21-4-101 /25.02.2021 г. 
е per. № 01-21-4-102/26.02.2021 г. е per. № 01-21-4-103/26.02.2021 г. и е per. 01-21-4- 
104/01.03.2021 г., участниците „СИЕНСИС“ .АД, „ЕС БИ ЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД. „КОНТРЛКС“ 
АД и „СМAPT СОФТ“ ООД. удължиха срока на валидност на офертите си до 10.05.2021 г.

В определения в писмата на възложителя срок 01.03.2021 г. не се получиха писма от 
„СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИИ" ООД за 
удължаване на офертата си.

VII. С оглед на настъпилите промени в хода на провеждане па обществената 
поръчка, на 27.04.2021 I. комисията проведе заседание, в което да обсъди настъпилите нови 
факти и обстоятелства. Поради прекратяване на трудовото правоотношение на Екатерина 
Савова, па длъжност: Директор дирекция ..Финанси и администрация“ при ..БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД. на заседанието присъст ва Ваня Димитрова, на длъжност главен счетоводител на 
„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД. Същата се запозна със съдържанието на протокола и 
приложената към него документация и попълни и подписа декларация по чл. 51. ал. 8 от ГИ 13011 
за липса па обстоятелството по чл. 103, ал.2 от 3011, която е неразделна част от настоящия 
протокол.

След запознаване със събраната информация, комисията констатира, следното:
1. Възложителя! е поканил по предвидения в закона ред „ВИП СОФТУЕР“ ООД

да удължи срока па валидност на представената от него оферта за обособени позиции АГч 1 и № 
4. В отговор с получено писмо, съгласно което удължават срока на валидност на офертата си за 
обособена позиция № 1. но не и за обособена позиция .№ 4. След поредната покана от страна на 
възложителя за удължаване на срока на валидност на офертата, участникът не е представил 
отговор, което означава, че същият не поддържа подадената оферта, т.с. той не с обвързан с 
предложението.

С 01 лед изложените съображения, на основание чл.107. т, 5 от 3011 във връзка с 
ч.1.35а, ал.З ог ППЮ11. комисията предлага ..ВНН СОФТУЕР“ ООД да бъде отстранено 
от участие в настоящата обществена поръчка, тъй като офертата му за горепосочените 
позиции нс оттоваря на условията за валидност.

2. Възложителят е поканил по предвидения в закона ред ..Д ИЛ ЕКС“ ООД да удължи 
срока на валидност на представената от него оферта за обособени позиции № 2, № 3 и № 4. В 
отговор е получено писмо, съгласно което участ никът отказва да удължи срока на валидност на 
офертата си поради прекадено дългото отлагане на решението. Това означава, чс същият не 
поддържа подадената оферта, т.с. гой нс е обвързан е предложението.

Във връзка с изложените съображения, на основание чл.107. г. 5 от 3 0 П във връзка 
с чл,35а, ал.З от ПНЗОП. комисията предлага „ДИЛЕКС“ ООД да бъде отстранено от 
участие в настоящата обществена поръчка, тъй като офертата му за горепосочените 
позиции не отюваря на условията за валидност.

Възложителят с поканил по предвидения в закона ред „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ 
СОЛЮШЪНС“ ЕООД да удължи срока на валидност на предст авената от него оферта за 
обособени позиции № I и № 4. В указания срок, участникът нс е представил отговор, 
което означава, че същият не поддържа подадената оферта, т.е. той не е обвързан с 
предложението.

Във връзка е изложенит е съображения, на основание чл.107, т. 5 от 3011 във връзка 
с чл,35а, ал.З от НПЮ11. комисията предлага „СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ 
ЕООД да бъде отстранено от участие в настоящата обществена поръчка, тъй като 
офертата му за горепосочените позиции не отюваря на условията за валидност.

3. Възложителят с поканил по предвидения в закона ред „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 
МАШИН" ООД да удължи срока на валидност на представената от него оферта за обособена 
позиция № 4. В указания срок, участникът не е представил отговор, което означава, че същият 
не поддържа подадената оферта, т.е. той не е обвързан с предложението.

Във връзка с изложените съображения, на основание чл.107, i. 5 от ЗОИ във връзка е 
члД5а. ал.З от ППЮП. комисията предлага „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД 
да бъде отстранено от участие в наеюящата общест вена поръчка, тъй кат» оферт ата му за
горепосочената позиция нс отговаря на условията за валидност.



VIII. Във кръжа с настъпилите промени и обстоятелства в процеса по възлагане на 
общественаIа поръчка, с предмет: ..Доставка на настолни компютри и монитори, преносими 
компютри, сървъри и системен софтуер за нуждите на ..БДЖ -ТП*; ЕООД - пови и втора 
употреба", делима на 4 (четири) обособени позиции, комисията взе общо решение да не се 
извършва класиране на участниците в процедурата, а да предложи на Възложителя да прекрати 
обществената поръчка, за четирите обособени позиции, на основание чл. 22, ал. 1, т. 8. чл. 108, 
т. 4 от ЗОИ. във връзка с чл. 110, ал. 1. т. 8 и т.9 от ЗОИ, поради отпадането на необходимостта 
от възлагането и, в резултат на настъпили съществени промени и обстоятелст вата, в хода на 
провеждането на поръчката, които биха довели до значителни изменения както в условията на 
обявената поръчка, така и в кръга на заинтересованите лица.

С извършване на горепосочените действия, назначената със Заповед М? 01-17- 
22/26.06.2020 г., изменена е горепосочените заповеди комисия приключи своята работа, като на 
основание чл. 192. ал. 4 от ЗОИ, настоящият протокол, ведно е цялата документация се предава 
на Възложителя за утвърждаване.

Настоящият' протокол се състои от 23 (двадесет и зри) страници и е изготвен в един 
екземпляр.

Дага на представяне на протокола за утвърждаване ^  п  - 2021 г.

Приложения:
1. Протокол по чл. 48. ал. 6 от ППЗОП;
2. Шест броя декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
3. Списък па представителите па участниците с пълномощно;
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