ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от
участниците в откритата процедура по реда на Закона за обществените поръчки
(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр.
Чепеларе“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис
оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска
искра 1880“, гр. Чепеларе“; Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на
мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“,
публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на АОП с уникален номер: 05612-2019-0001.
Днес, 08.11.2019 г. в 14:00 часа, в сградата на НЧ „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе,
намираща се в гр. Чепеларе, ул. Васил Дечев № 25В, в изпълнение на заповед №27
/08.11.2019 г. на Председателя на НЧ „Родопска искра 1880” за провеждане на открита
процедура, съгласно ЗОП, се проведе публично заседание на комисия за отваряне,
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:
Председател:
Иван Тодоров Карчев – външен експерт, вписан в АОП под номер ВЕ-172;
Членове:
1. Адриана Веселинова Иванова – Библиотекар при НЧ „Родопска искра 1880”
2. Евгени Радков Паунов – външен юрист
Председателят на комисията свика членовете на комисията за заседанието й в 13.50
часа. Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура, както и
входящия регистър на офертите бяха предадени на председателя на комисията в 13.55
часа, като бе подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи,
че в залата са всички членове на Kомисията, откри заседанието. Председателят на
комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед №27 /08.11.2019 г. на
Председателя на НЧ „Родопска искра 1880” и със списъка с участниците, подали
оферти за участие в процедурата от входящ регистър на офертите, неделима част от
същата заповед.
Предвид обстоятелството, че всички членове на Комисията присъстват на
провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на
валидни решения, комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения.
Председателят на комисията определи график за работа на комисията както следва:
- краен срок за работа на комисията – срокът на валидност на офертите.
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- всяко следващо заседание на комисията ще бъде проведено според броя на
постъпилите оферти и тяхното съдържание, в съответствие с нормативните изисквания
и времето, необходимо за разглеждане и оценка на постъпилите оферти, както и за
изготвянето на необходимите документи.
На заседанието на Комисията присъства г-жа Иванка Славейкова, упълномощен
представител на „ТРАНС КО 04” ЕООД.
Комисията направи съобразно регистъра за подадените оферти следните
КОНСТАТАЦИИ:
1. Регистрирани оферти – 3 бр., както следва:
№ Входящ номер
по
ред
1
2
1.

2.

3.

42

43

44

Дата

Час

Подател на офертата

3

4

5

06.11.2019 г.

15:40 часа

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ’
ЕООД – подава оферта за ОП 1 и
ОП 2

06.11.2019 г.

07.11.2019 г.

10:35 часа

14:30 часа

„КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН
ТРАНСФЕР” АД - подава оферта за
ОП 1
„ТРАНС КО 04” ЕООД - подава
оферта за ОП 1 и ОП 2

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в обявлението за обществената
поръчка.
3. Представените оферти са в опаковки с ненарушена цялост.
След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на
участниците в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация
за липса на конфликт на интереси с участниците, в съответствие с изискванията на
чл.51, ал.8 от ППЗОП и чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи
към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на
участниците.
Офертите (представени в запечатани, непрозрачни опаковки) бяха отворени от
Председателя на комисията, като за всяка от тях се изпълниха следващите действия.
Председателят на комисията оповести съдържанието на представените оферти,
както следва:
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-

-

-

Участник „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД – Участникът е подал оферта в
съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане
на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана и
непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от
ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри" по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2. При проверка на
документите за административно съответствие със списъка, приложен към
офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са
налице. Тримата членове на комисията и присъстващия представител на
участниците подписаха техническите предложения на участника по Обособена
позиция 1 и Обособена позиция 2. Тримата членове на комисията и
присъстващия представител на участниците подписаха пликовете с
предлаганите ценови параметри на участника по отделните обособени позиции.
Участни „КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР“ АД – Участникът е
подал оферта в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията
за участие - в запечатана и непрозрачна опаковка, в която са поставени
документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и отделен непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри". При проверка на документите за
административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. Тримата
членове на комисията и присъстващия представител на участниците подписаха
техническото предложение на участника. Тримата членове на комисията и
присъстващия представител на участниците подписаха плика с предлаганите
ценови параметри на участника.
Участник „Транс Ко 04” ЕООД – Участникът е подал оферта в съответствие с
изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана и
непрозрачна опаковка, в която са поставени документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 –
опис, оферта за обособена позиция 2 и отделен непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри". При отваряне на плика с офертата на участника
комисията установи, че е подадена оферта единствено за обособена позиция 2,
въпреки че на опаковката е посочено, че участикът подава оферти за Обособена
позиция 1 и Обособена позиция 2. Комисията счита, че въпреки посоченото
несъответствие участникът следва да бъде допуснат до разглеждане и оценка на
офертата си, тъй като констатираното несъответствие е формално нарушение на
разпоредбите на ЗОП.

След извършването на описаните действия за офертите и установяването на
гореизложените факти и обстоятелства, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание,
проведено на 09.12.2019 г. и на 15.01.2020 г. В съответствие и в изпълнение на чл. 54,
ал. 7 от ППЗОП, комисията извърши проверка за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, съобразно
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изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което
установи следното:
1. За Участник №1 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, ЕИК 201741844 - за
обособена позиция 1 и обособена позиция 2
При направения преглед на документите на участника, комисията установи
следните несъответствия:
1.1.В представения ЕЕДОП от участника по Обособена позиция 1 участникът е
посочил опит в изпълнението на три услуги - „Доставка и гаранционна
поддръжка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия,
картография и кадастър“; „Доставка на компютри и монитори за нуждите на
Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община”;
„Доставка на компютри, компютърна техника и мултимедийно оборудване за
нуждите на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“. От посоченият предмет на
договорите комисията прави извод за извършване на доставка единствено на
компютърна техника, но не и за извършена доставка на печатна или копирна
техника. Последното не отговаря на минималните изисквания за Технически и
професионални способности, посочени в раздел III.1.3 от обявлението и на
раздел VI „Критерии за подбор“, т.2, б.“А“ от документацията за участие, където
е посочено, че Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, дейност, с предмет, идентичен или
сходен
с
този
на
предмета
на
обособената
позиция.
„Дейност, с предмет, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по
смисъла на Обособена позиция №1 е „доставка на компютърна и печатна и/или
копирна техника или еквивалентна дейност“.
1.2.В представения ЕЕДОП от участника по Обособена позиция 1 за услугата
„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърни конфигурации за нуждите
на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ не е попълнена началната дата
на договора. Последното представлява несъответствие с изискванията на
документацията и ЗОП, където е посочено, че в списъка със сходни доставки се
посочват начална и крайна дата на изпълнение, цена на услугата и получател.
1.3.В представения ЕЕДОП от участника по Обособена позиция 1, в част ІV, раздел
Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ участникът е отговорил, че притежава сертификат за управление на
качеството, но не е посочена никаква информация за него - уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа за регистрация, точно позоваване на документа,
обхвата на регистрацията и периода на валидност. Последното не отговаря на
минималните изисквания за Технически и професионални способности,
посочени в раздел III.1.3 от обявлението и на раздел VI „Критерии за подбор“,
т.2, б.“А“ от документацията за участие, където е посочено, че Участникът
следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват на
сертификация - доставка на компютърна и копирна техника или еквивалентни
дейности.
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1.4. В представения ЕЕДОП от участника по Обособена позиция 2 за услугата
„Доставка на дидактически материали, учебни пособия и помагала, спортни
пособия, оборудване и обзавеждане в изпълнение на Проект BG05M2OP0013.001-0017 “Заедно сме по-добри“ не е попълнена началната дата на договора.
Последното представлява несъответствие с изискванията на документацията и
ЗОП, където е посочено, че в списъка със сходни доставки се посочват начална и
крайна дата на изпълнение, цена на услугата и получател.
1.5.В представения ЕЕДОП от участника по Обособена позиция 2, в част ІV, раздел
Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ участникът е отговорил че притежава сертификат за управление на
качеството, но не е посочена никаква информация за него - уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа за регистрация, точно позоваване на документа,
обхвата на регистрацията и периода на валидност. Последното не отговаря на
минималните изисквания за Технически и професионални способности,
посочени в раздел III.1.3 от обявлението и на раздел VI „Критерии за подбор“,
т.2, б.“А“ от документацията за участие, където е посочено, че Участникът
следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват на
сертификация - доставка и монтаж на мебели и обзавеждане или еквивалентни
дейности.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и
констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Новопредставеният/те ЕЕДОП също следва да бъде/ат в
електронен вид и да бъде представен при спазване на изискванията на чл.67, ал.4 от
ЗОП и методическо указание изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени
поръчки.
2. За Участник №2 „КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР“ АД, ЕИК
831823420 - за обособена позиция 1
При направения преглед на документите на участника, комисията установи
следните несъответствия:
2.1.В представения ЕЕДОП от участника по Обособена позиция 1, в част ІV, раздел
Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ участникът е посочил, че притежава сертификат за въведена
система за управление на качеството с обхват - Сервизна дейност и управление
на сервизната дейност; проектиране и управление на проекти; маркетинг и
продажби на услуги, техника и консумативи; доставка на документни
услуги и персонализирана поща; логистика. Последното не отговаря на
минималните изисквания за Технически и професионални способности,
посочени в раздел III.1.3 от обявлението и на раздел VI „Критерии за подбор“,
т.2, б.“А“ от документацията за участие, където е посочено, че Участникът
следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват на
сертификация - доставка на компютърна и копирна техника или еквивалентни
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дейности. От предоставената информация не става ясно дали сертификатът се
отнася до продажба на компютърна и копирна техника.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и
констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Новопредставеният/те ЕЕДОП също следва да бъде/ат в
електронен вид и да бъде представен при спазване на изискванията на чл.67, ал.4 от
ЗОП и методическо указание изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени
поръчки.
3. За участник №3 „Транс Ко 04” ЕООД, ЕИК 131230324 - за обособена
позиция 2
При направения преглед на документите на участника, комисията установи
следните несъответствия:
3.1.В представения ЕЕДОП от участника по Обособена позиция 2, в част ІV, раздел
Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ участникът е отговорил, че притежава сертификат за управление на
качеството, но не е посочена никаква информация за него - уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа за регистрация, точно позоваване на документа,
обхвата на регистрацията и периода на валидност. Последното не отговаря на
минималните изисквания за Технически и професионални способности,
посочени в раздел III.1.3 от обявлението и на раздел VI „Критерии за подбор“,
т.2, б.“А“ от документацията за участие, където е посочено, че Участникът
следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството ISO EN 9001:2015 или еквивалентна с предметен обхват на
сертификация - доставка и монтаж на мебели и обзавеждане или еквивалентни
дейности.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и
констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Новопредставеният/те ЕЕДОП също следва да бъде/ат в
електронен вид и да бъде представен при спазване на изискванията на чл.67, ал.4 от
ЗОП и методическо указание изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени
поръчки.
Участниците, за които е установено несъответствие или липса на информация в
предложенията им, показваща съответствието с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и
Обявлението (подробно описани по-горе) следва в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаването на настоящия протокол да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени
от кандидата или участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето
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лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение.
След консултация с членовете, председателят определи следващите заседания на
комисията, на които да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на
участниците да бъдат проведени след получаването на допълнителните документи от
участниците и/или след изтичане на крайния срок определен за това, в същата зала и с
начален час на работата 10.00 часа. С това, заседанието на комисията, проведено на
15.01.2020 г., приключи.
Настоящият протокол следва да бъде изпратен на всички участници в деня на
публикуването му на профила на купувача на интернет страницата на възложителя.
Настоящият протокол е изготвен на 15.01.2020 г.

КОМИСИЯ:
Председател: …………………п……………....
/ Иван Карчев/
Членове:

………………п………………….
/Адриана Иванова /
…………………п…………………
/ Евгени Паунов/

*Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл.
37 от Закона за обществените поръчки.
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