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Пловдив 4000, ул.”Иван Вазов” № 19, тел./факс: 032 62 42 55 ; 032 62 44 68, e-mail: patriarcha@abv.bg 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР НА СУ „Св.Патриарх Евтимий“ 

 

_______(п)_________ /Валентина Стоенчева-Георгиева / 

Подписът е заличен съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 

 

 

П Р О Т О К О Л 

на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) 

  
 

    На основание  чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ във 

връзка с чл. 187 от ЗОП от Закона за обществените поръчки,   от Директора на СУ 

„Св.Патриарх Евтимий”, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван 

Вазов“ № 19, с Булстат № 115889082 – публичен възложител  по смисъла на чл.5, ал.2, т.14  

от  ЗОП, е открита процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена 

поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет:   

„Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри,  интерактивни 

маси; мини скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и 

технически принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център 

„От атома до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес 

на управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по следните 5 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими компютри за 

ученици, с необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника  – Приложение №1 към документацията 

на Възложителя;  

Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими компютри за 

учители, с необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно приложена 

Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към 

документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 3:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни маси 

(капацитивна или инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно 

приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение 

№3 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 4:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери за мобилни 

презентации, визуализация на обекти, практически опити и документи, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; 

Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, с необходимото 

техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на 

видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” 
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  На основание чл.187 от Закона за обществените поръчки, обявата за събиране 

на оферти за участие в процедурата е публикувана, заедно с техническите спецификации, 

условия и указания за кандидатите и документация за участие, на електронната страница на 

СУ „Св.Патриарх Евтимий“ в профила на купувача - http://www.patriarcha.com на 

10.08.2017г., както и в същия ден Информация за публикувана в профила на купувача обява 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП е публикувана на портала за 

обществени поръчки на Агенцията за обществените поръчки под № 9067174 от 10.08.2017г., 

повече от 7 дни преди крайният срок за подаване на оферти– до 12:00 часа на 18.08.2017г., 

съгласно изискванията на чл.188, ал.1 от ЗОП.      

   След постъпило писмено искане за разяснение в срока по чл.189 от ЗОП, са 

предоставени разяснения по обособена позиция №3, публикувани същия работен ден на 

електронната страница на СУ „Св.Патриарх Евтимий“ в профила на купувача. С оглед 

обстоятелството, че до изтичане на крайния срок са подадени три или повече оферти по 

всяка една обособена позиция, не се е наложило да се удължава срока за събиране на оферти 

съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП. 

   Със Заповед № РД-10-2302 от 18.08.2017г. на Директора на СУ „Свети 

Патриарх Евтимий”,  е сформирана комисия за да отвори, разгледа, оцени и класира 

офертите на участниците, при условията и критериите, посочени в документацията на 

Възложителя. Членовете на комисията са запознати със заповедта.    

   На 18.08.2017г. от 13:40 часа, в  сградата  на СУ „Св.Патриарх Евтимий”, ет.2, 

се проведе заседание на комисията, като присъстваха всички редовни членове, а именно: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ  

  1. АНТОАНЕТА ПЕТКОВА КЪРКЕЛАНОВА,  със служебен адрес за  

кореспонденция: град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19 – на длъжност „Главен счетоводител“ 

в СУ „Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив; 

  ЧЛЕНОВЕ: 

 2. ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА РАЙЧЕВА, с адрес: град Пловдив, ул. „Свети 

Климент” №2А, ет.2, офис №5 – правоспособен юрист, адвокат,  Управител на „Адвокатско 

дружество Райчева, Михайлов и партньори“; 

  3. МАРИЯ ЙОСИФОВА ЧАРАДЖИЙСКА,  със служебен адрес: град Пловдив, ул. 

„Иван Вазов” №19 – на длъжност „Домакин“ в СУ „Св.Патриарх Евтимий” – Пловдив; 

 4. КАМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, със служебен адрес: град Пловдив, ул. „Иван 

Вазов” №19– на длъжност Учител в СУ „Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив; 

  5. ЦЕЦА АЛЕКСАНДРОВА ТАСЕВА, със служебен адрес: град Пловдив, ул. „Иван 

Вазов” №19– на длъжност „Старши учител“ в СУ „Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив; 

 

     Председателят на комисията прие от служител на деловодството постъпилите 

оферти, за което се състави и подписа Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и в 13:40 часа 

откри заседанието като обяви условията и реда за провеждане на процедурата по ЗОП и 

списъка с участниците, подали оферти.  

    От комисията е констатирано, че в определения срок за представяне на оферти 

- до 12:00 часа на 18.08.2017г., в сградата на СУ „Св.Патриарх Евтимий”,  са подадени 

оферти от следните фирми: 

   - „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София-

1404, община Столична, район „Триадица“, ЖК „Гоце Делчев“, бл.241, вх.К, ет.5, ап.129, 

вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК:130043325, с Управител 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ,  документи подадени по куриер с вх.№ РД-25-

4164/17.08.2017г. в 09:15 часа за Обособени позиции № 3; №4 и № 5  

    - „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: град Габрово-5300, ул. „Столетов“ №127, ет.1, ет.1, вписано в търговския 

регистър на Агенция по вписванията с ЕИК:201741844, с Управител  НИКОЛА РАШКОВ 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067174
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РАХНЕВ, документи подадени по куриер с вх.№ РД-25-4165/17.08.2017г. в 09:17 часа, за 

Обособени позиции №1; №2 и №3; 

   - „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ООД, със седалище и адрес на управление: град Варна-

9000, район „Одесос“, ул.“Генерал Колев“ №24, вписано в тъговския регистър на Агенция 

по вписванията, с ЕИК:103937876, с Управител ДЕСИМИР НЕДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ,  

документи подадени по куриер с вх.№РД-25-4172/18.08.2017г. в 08:30 часа, за Обособена 

позиция №3; 

   - „СЕМИНАРИ 2000“ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Русе-

7000, ул.“Ниш“ №18, ет.5, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с 

ЕИК:203427194, с Управител  ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ, документи подадени по 

куриер с вх.№ РД-25-4173/18.08.2017г. 09:00 часа, за Обособени позии № 1; №2; №3; №4 и 

№5; 

   - „ДАРТЕК“ООД, със седалище и адрес на управление: град Русе-7000, блок 

„Ана Вентура“ вх.Д, ет.2, вписано в ТР на АВ с ЕИК:827201940, с Управител  РОСЕН 

ПАВЛОВ ВЕЛЕВ, документи подадени по куриер с вх.№РД-25-4174/18.08.2017г. 09:02часа, 

за Обособени позии № 1; №2; №3; №4 и №5 и  

   - „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД, със седалище и адрес на 

управление: град София-1510; район „Подуяне“, ул.“Капитан Георги Мамарчев“ №16, 

вписано в ТР на АВ с ЕИК:175342714, с Управители АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ АНГЕЛОВ 

и КАМЕН ПЕТРОВ ЕДРЕВ (заедно и поотделно),  документи подадени с вх.№ РД-25-

4175/18.08.2017г. в 10:20 час за Обособени позии № 1; №2; №3 и №4. 
 

   На заседанието на комисията не присъстваха представители на   участниците. 

  След обявяване на списъка с фирмите-участници в обществената поръчка, в 

изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха и 

представиха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и по чл.51, ал.13 от 

ППЗОП. Никой от членовете на комисията не заяви, че прави самоотвод по чл.51, ал.9 от 

ППЗОП. 
 

   І. Пристъпи се към отваряне на опаковките на участниците, по реда на тяхното 

постъпване, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.   

  І.1. Първата постъпила по куриер оферта е на „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка(плик) с 

ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на 

Възложителя, която се подписа от   комисията. След отварянето на опаковката, комисията 

обяви ценовите предложения на участника по съответните обособени позиции, а именно: 

Предлага да изпълни обществената поръчка за доставките по Обособена позиция №3 за цена 

в общ размер на 15 780лв. без ДДС; съответно 18 936лв. с ДДС, по Обособена позиция №4 

за цена в общ размер на 1 098лв. без ДДС; съответно 1317,60лв. с ДДС и по Обособена 

позиция №5 за цена в общ размер на 1980лв. без ДДС; съответно 2376лв. с ДДС. 

  І.2. Втората постъпила по куриер оферта е на „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ЕООД. Комисията установи, че офертата е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка(плик) с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в 

съответствие с изискванията на Възложителя, която се подписа от комисията. След 

отварянето на опаковката, комисията обяви ценовите предложения на участника по 

съответните обособени позиции, а именно: Предлага да изпълни обществената поръчка за 

доставките по Обособена позиция №1 за цена в общ размер на 38 922,00лв. без ДДС; 

съответно 46 706,40лв. с ДДС, по Обособена позиция №2 за цена в общ размер на 6828лв. 

без ДДС; съответно 8193,60лв. с ДДС и по Обособена позиция №3 за цена в общ размер на 

18800,00лв. без ДДС; съответно 22560,00лв. с ДДС. 

  І.3. Третата постъпила по куриер оферта е на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ООД. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка(плик) с 
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ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на 

Възложителя, която се подписа от комисията. След отварянето на опаковката, комисията 

обяви ценовото предложение на участника, а именно: Предлага да изпълни обществената 

поръчка за доставките по Обособена позиция №3 за цена в общ размер на 14900,00лв. без 

ДДС; съответно 17880,00лв. с ДДС 

   І.4. Четвъртата постъпила по куриер оферта е на „СЕМИНАРИ 2000“ЕООД. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка(плик) с 

ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на 

Възложителя, която се подписа от комисията. След отварянето на опаковката, комисията 

обяви ценовите предложения на участника по съответните обособени позиции, а именно: 

Предлага да изпълни обществената поръчка за доставките по Обособена позиция №1 за цена 

в общ размер на 38 220,00лв. без ДДС; съответно 45 864,00лв. с ДДС, по Обособена позиция 

№2 за цена в общ размер на 7062,00лв. без ДДС; съответно 8474,40лв. с ДДС; по Обособена 

позиция №3 за цена в общ размер на 8890,00лв. без ДДС; съответно 10668,00лв. с ДДС; по 

Обособена позиция №4 за цена в общ размер на 990,00лв. без ДДС; съответно 1188,00лв. с 

ДДС и по Обособена позиция №5 за цена в общ размер на 2060,00лв. без ДДС; съответно 

2472,00лв. с ДДС. 

  І.5. Петата постъпила по куриер оферта е на „ДАРТЕК“ООД. Комисията 

установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка(плик) с ненарушена 

цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя, която се 

подписа от комисията. След отварянето на опаковката, комисията обяви ценовите 

предложения на участника по съответните обособени позиции, а именно: Предлага да 

изпълни обществената поръчка за доставките по Обособена позиция №1 за цена в общ 

размер на 37 830,00лв. без ДДС; съответно 45 396,00лв. с ДДС, по Обособена позиция №2 за 

цена в общ размер на 7020,00лв. без ДДС; съответно 8424,00лв. с ДДС; по Обособена 

позиция №3 за цена в общ размер на 13840,00лв. без ДДС; съответно 16608,00лв. с ДДС; по 

Обособена позиция №4 за цена в общ размер на 1090,00лв. без ДДС; съответно 1308,00лв. с 

ДДС и по Обособена позиция №5 за цена в общ размер на 1980,00лв. без ДДС; съответно 

2376,00лв. с ДДС. 

  І.6. Шестата постъпила оферта е на „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ“ООД. Комисията установи, че офертата е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка(плик) с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в 

съответствие с изискванията на Възложителя, която се подписа от комисията. След 

отварянето на опаковката, комисията обяви ценовите предложения на участника по 

съответните обособени позиции, а именно: Предлага да изпълни обществената поръчка за 

доставките по Обособена позиция №1 за цена в общ размер на 35 178,00лв. без ДДС; 

съответно 42213,60лв. с ДДС, по Обособена позиция №2 за цена в общ размер на 6824,40лв. 

без ДДС; съответно 8189,28лв. с ДДС; по Обособена позиция №3 за цена в общ размер на 

16880,00лв. без ДДС; съответно 20256,00лв. с ДДС и по Обособена позиция №4 за цена в 

общ размер на 496,80лв. без ДДС; съответно 596,16лв. с ДДС. 

     С тези действия приключи публичната част по отварянето на постъпилите 

оферти, след което комисията продължи своята работа в закрито заседание.  
 

   ІІ. Комисията продължи своята работа по проверка на представените 

документи в офертите на участниците: 
 

    ІІ.1. Офертата на „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД съдържа следните документи 

съгласно изискванията и указанията на Възложителя, а именно:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от представител на 

участника, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Управителя и подпечатана, 

в която е заявено, че са запознати с условията за участие посочени в обявата, с всички 
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документи,  технически спецификации и проекта на договора, съгласни са с поставените 

условия и ги приемат без възражения, както и текстовете на договора; че отговарят на 

условията на Възложителя, няма да ползват подизпълнители; приемат начина на 

разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния срок за подаване на 

офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, с посочен ЕИК, 

подписано   от Управителя и подпечатано. 

4. Комисията направи разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по 

вписванията относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника. 

5. Декларация, че предлагат ново и неупотребявано оборудване, което отговаря на 

европейските и/или международни стандарти и директиви, по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 

6. Декларация по чл.54, ал.1,т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки от 

Управителя, че не е осъждан за посочените престъпления и не е налице конфликт на 

интереси, с подпис и печат. /Образец №4 на Възложителя/; 

7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че участникът 

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Община Пловдив и Общината по седалището на участника, 

не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор, предоставил е изискващата се информация, свързана 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, подписана от управителя и подпечатана,   по Образец №5 на Възложителя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собствениици, в която е посочено, че 

дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана 

от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 

9. Списък по чл.64, ал.1 от Закона за обществените поръчки /Образец №7 на 

Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката – 

посочена е сервизна база и технически специалист, като ще се ползват специалистите й на 

основание на друг договор.   

10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Образец №8 на 

Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на участника, съдържащ 

информация за договори за доставки, с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката,  изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаването на 

офертата – описани 2 броя изпълнени договори за периода 2016г.-2017г., с посочени имена 

и данни за Възложителите, предмет на доставките, дата на сключване на договора; период 

на изпълнение и стойност на договорите. Посочени са публични регистри от АОП и профил 

на купувача на училище, които съдържат информация за възложена и изпълнена обществена 

поръчка за идентични или сходни доставки. Прилагат в оригинал 1 брой референция 

доказваща добро изпълнение на поръчка, подписана от законен представител на 

Възложителя с печат. Комисията извърши справки относно вписаните данни в посочените 

публични регистри. 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП, във 

връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, подписана и 

подпечатана от представителя на участника; 

12. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на възложителя 

/Образец №10/, подписана от представителя, с печат; 
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13.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията проект на 

договора по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 

11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

14. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 12/, подписана от представителя на 

участника, с печат. 

15. Представени са за Обособени позиции №3; №4 и №5 Технически предложения за 

изпълнение на поръчката  по Образец №14 на Възложителя, в които са посочени срокове за 

изпълнение, гаранционните срокове на техниката и сроковете за ремонти/поправки/ при 

необходимост по време на гаранцията, с приложена към всяко едно от тях Техническа 

спецификация с подробно описание на предлаганата техника, с  посочен гаранционен срок, 

три броя.   

16.  Представени са за Обособени позиции №3; №4 и №5 Ценови предложения по 

Образец №15 на Възложителя с посочена единична цена без ДДС и обща цена без и с ДДС; с 

приложена към всяко едно от тях Спецификация с подробно описание на оборудването, 

единична цена без ДДС, обща цена без  ДДС и с ДДС. 

 Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. Членове на 

комисията подписаха Техническите предложения по трите обособени позиции с 

техническите спецификации към тях и Ценовите  предложения на участника по трите 

обособени позиции със спецификациите към тях.  

 

   ІІ.2. Офертата на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД съдържа следните 

документи съгласно изискванията и указанията на Възложителя, а именно:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от представител на 

участника, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Управителя и подпечатана, 

в която е заявено, че са запознати с условията за участие посочени в обявата, с всички 

документи,  технически спецификации и проекта на договора, съгласни са с поставените 

условия и ги приемат без възражения, както и текстовете на договора; че отговарят на 

условията на Възложителя, няма да ползват подизпълнители; приемат начина на 

разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния срок за подаване на 

офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, с посочен ЕИК, 

подписано   от Управителя и подпечатано. 

4. Комисията направи разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по 

вписванията относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника. 

5. Декларация, че предлагат ново и неупотребявано оборудване, което отговаря на 

европейските и/или международни стандарти и директиви, по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 

6. Декларация по чл.54, ал.1,т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки от 

Управителя, че не е осъждан за посочените престъпления и не е налице конфликт на 

интереси, с подпис и печат. /Образец №4 на Възложителя/; 

7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че участникът 

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Община Пловдив и Общината по седалището на участника, 

не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор, предоставил е изискващата се информация, свързана 
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с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, подписана от управителя и подпечатана,   по Образец №5 на Възложителя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собствениици, в която е посочено, че 

дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана 

от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 

9. Списък по чл.64, ал.1 от Закона за обществените поръчки /Образец №7 на 

Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката – 

посочена е собствена сервизна база и технически специалисти.   

10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Образец №8 на 

Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на участника, съдържащ 

информация за договори за доставки, с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката,  изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаването на 

офертата – описани 7 броя изпълнени договори за периода 2014г.-2016г., с посочени имена 

и данни за Възложителите, предмет на доставките, дата на сключване на договора; период 

на изпълнение и стойност на договорите.  Прилагат 7 броя заверени копия на удостоверения 

доказващи доброто изпълнение на поръчките, подписани от законен представител на 

Възложителя и печат.  

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП, във 

връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, подписана и 

подпечатана от представителя на участника; 

12. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на възложителя 

/Образец №10/, подписана от представителя, с печат; 

13.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията проект на 

договора по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 

11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

14. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 12/, подписана от представителя на 

участника, с печат. 

15. Представени са за Обособени позиции №1; №2 и №3 Технически предложения за 

изпълнение на поръчката  по Образец №14 на Възложителя, в които са посочени срокове за 

изпълнение, гаранционните срокове на техниката и сроковете за ремонти/поправки/ при 

необходимост по време на гаранцията, с приложена към всяко едно от тях Техническа 

спецификация с подробно описание на предлаганата техника, с  посочен гаранционен срок, 

три броя.   

16.  Представени са за Обособени позиции №1; №2 и №3 Ценови предложения по 

Образец №15 на Възложителя с посочена единична цена без ДДС и обща цена без и с ДДС; с 

приложена към всяко едно от тях Спецификация с подробно описание на оборудването, 

единична цена без ДДС, обща цена без  ДДС и с ДДС. 

 Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. Членове на 

комисията подписаха Техническите предложения по трите обособени позиции с 

техническите спецификации към тях и Ценовите  предложения на участника по трите 

обособени позиции със спецификациите към тях.  

 

    ІІ.3. Офертата на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ООД съдържа следните документи, а 

именно:  
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1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от представител на 

участника, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Управителя и подпечатана, 

в която е заявено, че са запознати с условията за участие посочени в обявата, с всички 

документи,  технически спецификации и проекта на договора, съгласни са с поставените 

условия и ги приемат без възражения, както и текстовете на договора; че отговарят на 

условията на Възложителя, няма да ползват подизпълнители; приемат начина на 

разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния срок за подаване на 

офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, с посочен ЕИК, 

подписано от Управителя и подпечатано. 

4. Комисията направи разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по 

вписванията относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника. 

5. Декларация, че предлагат ново и неупотребявано оборудване, което отговаря на 

европейските и/или международни стандарти и директиви, по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 

6. Декларация по чл.54, ал.1,т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки от 

Управителя, че не е осъждан за посочените престъпления и не е налице конфликт на 

интереси, с подпис и печат. /Образец №4 на Възложителя/; 

7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че участникът 

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Община Пловдив и Общината по седалището на участника, 

не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор, предоставил е изискващата се информация, свързана 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, подписана от управителя и подпечатана,   по Образец №5 на Възложителя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собствениици, в която е посочено, че 

дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана 

от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 

9. Списък по чл.64, ал.1 от Закона за обществените поръчки /Образец №7 на 

Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката – 

посочена е наета сервизна база и технически специалист.   

10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Образец №8 на 

Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на участника, съдържащ 

информация за договори за доставки, с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката,  изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаването на 

офертата – описани 3 броя изпълнени договори за периода 2014г.-2017г., с посочени имена 

и данни за Възложителите, предмет на доставките, дата на сключване на договора; период 

на изпълнение и стойност на договорите.  Посочват публични регистри, в които се съдържа 

информация за възложени и изпълнени обществени поръчки за идентични или сходни 

доставки в АОП – 3 броя. Комисията извърши справки относно вписаните данни в 

посочените публични регистри. 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП, във 

връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, подписана и 

подпечатана от представителя на участника; 

12. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на възложителя 

/Образец №10/, подписана от представителя, с печат; 
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13.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията проект на 

договора по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 

11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

14. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 12/, подписана от представителя на 

участника, с печат. 

15. Няма представено Техническо предложение за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция №3,  по Образец №14 на Възложителя, в което да са посочени срок за 

изпълнение, гаранционен срок на техниката и срок за ремонти/поправки/ при необходимост 

по време на гаранцията. Единствено е приложена Техническа спецификация  по обособена 

позиция №3 с подробно описание на предлаганата от участника техника, с  посочен 

гаранционен срок и приложено допълнително подробно описание със снимката на 

предложената интерактивна маса.   

16.  Представено е Ценово предложение за Обособена позиция №3 по Образец №15 на 

Възложителя с посочена единична цена без ДДС и обща цена без и с ДДС; с приложена към 

него Спецификация с подробно описание на оборудването, единична цена без ДДС, обща 

цена без  ДДС и с ДДС. 

 Офертата не съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. Членове 

на комисията подписаха техническата спецификация и ценово предложение със 

спецификация към него на участника.  

 

    ІІ.4. Офертата на „СЕМИНАРИ 2000“ЕООД съдържа следните документи 

съгласно изискванията и указанията на Възложителя, а именно:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от представител на 

участника, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Управителя и подпечатана, 

в която е заявено, че са запознати с условията за участие посочени в обявата, с всички 

документи,  технически спецификации и проекта на договора, съгласни са с поставените 

условия и ги приемат без възражения, както и текстовете на договора; че отговарят на 

условията на Възложителя, няма да ползват подизпълнители; приемат начина на 

разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния срок за подаване на 

офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, с посочен ЕИК, 

подписано   от Управителя и подпечатано. 

4. Комисията направи разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по 

вписванията относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника. 

5. Декларация че предлагат ново и неупотребявано оборудване, което отговаря на 

европейските и/или международни стандарти и директиви, по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 

6. Декларация по чл.54, ал.1,т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки от 

Управителя, че не е осъждан за посочените престъпления и не е налице конфликт на 

интереси, с подпис и печат. /Образец №4 на Възложителя/; 

7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че участникът 

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Община Пловдив и Общината по седалището на участника, 

не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор, предоставил е изискващата се информация, свързана 
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с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, подписана от управителя и подпечатана,   по Образец №5 на Възложителя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собствениици, в която е посочено, че 

дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана 

от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 

9. Списък по чл.64, ал.1 от Закона за обществените поръчки /Образец №7 на 

Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката – 

посочена е собствена сервизна база и технически специалист.   

10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Образец №8 на 

Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на участника, съдържащ 

информация за договори за доставки, с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката,  изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаването на 

офертата – описани 3 броя изпълнени договори за периода 2015г.-2016г., с посочени имена 

и данни за Възложителите, предмет на доставките, дата на сключване на договора; период 

на изпълнение и стойност на договорите.  Прилагат заверени копия на 3 броя удостоверения 

доказващи добро изпълнение на поръчките, подписани от законни представители на 

възложителите с печат.  

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП, във 

връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, подписана и 

подпечатана от представителя на участника; 

12. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на възложителя 

/Образец №10/, подписана от представителя, с печат; 

13.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията проект на 

договора по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 

11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

14. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 12/, подписана от представителя на 

участника, с печат. 

15. Представени са за Обособени позиции №1; №2; №3; №4 и №5 Технически 

предложения за изпълнение на поръчката  по Образец №14 на Възложителя, в които са 

посочени срокове за изпълнение, гаранционните срокове на техниката и сроковете за 

ремонти/поправки/ при необходимост по време на гаранцията, с приложена към всяко едно 

от тях Техническа спецификация с подробно описание на предлаганата техника, с  посочен 

гаранционен срок, пет броя.   

16.  Представени са за Обособени позиции №1; №2; №3; №4 и №5 Ценови 

предложения по Образец №15 на Възложителя с посочена единична цена без ДДС и обща 

цена без и с ДДС; с приложена към всяко едно от тях Спецификация с подробно описание на 

оборудването, единична цена без ДДС, обща цена без  ДДС и с ДДС. 

 Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. Членове на 

комисията подписаха Техническите предложения по трите обособени позиции с 

техническите спецификации към тях и Ценовите  предложения на участника по трите 

обособени позиции със спецификациите към тях.  

  

    ІІ.5. Офертата на „ДАРТЕК“ООД съдържа следните документи съгласно 

изискванията и указанията на Възложителя, а именно:  
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1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от представител на 

участника, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Управителя и подпечатана, 

в която е заявено, че са запознати с условията за участие посочени в обявата, с всички 

документи,  технически спецификации и проекта на договора, съгласни са с поставените 

условия и ги приемат без възражения, както и текстовете на договора; че отговарят на 

условията на Възложителя, няма да ползват подизпълнители; приемат начина на 

разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния срок за подаване на 

офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, с посочен ЕИК, 

подписано   от Управителя и подпечатано. 

4. Комисията направи разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по 

вписванията относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника. 

5. Декларация че предлагат ново и неупотребявано оборудване, което отговаря на 

европейските и/или международни стандарти и директиви, по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 

6. Декларация по чл.54, ал.1,т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки от 

Управителя, че не е осъждан за посочените престъпления и не е налице конфликт на 

интереси, с подпис и печат. /Образец №4 на Възложителя/; 

7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че участникът 

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Община Пловдив и Общината по седалището на участника, 

не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор, предоставил е изискващата се информация, свързана 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, подписана от управителя и подпечатана,   по Образец №5 на Възложителя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собствениици, в която е посочено, че 

дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана 

от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 

9. Списък по чл.64, ал.1 от Закона за обществените поръчки /Образец №7 на 

Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката – 

посочена е собствена сервизна база и технически специалисти.   

10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Образец №8 на 

Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на участника, съдържащ 

информация за договори за доставки, с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката,  изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаването на 

офертата – описани 15 броя изпълнени договори за периода 2013г.-2016г., с посочени имена 

и данни за Възложителите, предмет на доставките, дата на сключване на договора; период 

на изпълнение и стойност на договорите.  Прилагат заверени копия на 15 броя 

референции/удостоверения доказващи добро изпълнение на поръчките, подписани от 

законни представители на възложителите с печат.  

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП, във 

връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, подписана и 

подпечатана от представителя на участника; 

12. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на възложителя 

/Образец №10/, подписана от представителя, с печат; 
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13.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията проект на 

договора по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 

11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

14. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 12/, подписана от представителя на 

участника, с печат. 

15. Представени са за Обособени позиции №1; №2; №3; №4 и №5 Технически 

предложения за изпълнение на поръчката  по Образец №14 на Възложителя, в които са 

посочени срокове за изпълнение, гаранционните срокове на техниката и сроковете за 

ремонти/поправки/ при необходимост по време на гаранцията, с приложена към всяко едно 

от тях Техническа спецификация с подробно описание на предлаганата техника, с  посочен 

гаранционен срок, пет броя.  Приложени са и разпечатки с подробни спецификации на 

предлаганата техника със снимки. 

16.  Представени са за Обособени позиции №1; №2; №3; №4 и №5 Ценови 

предложения по Образец №15 на Възложителя с посочена единична цена без ДДС и обща 

цена без и с ДДС; с приложена към всяко едно от тях Спецификация с подробно описание на 

оборудването, единична цена без ДДС, обща цена без  ДДС и с ДДС. 

  Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. Членове на 

комисията подписаха Техническите предложения по трите обособени позиции с 

техническите спецификации към тях и Ценовите  предложения на участника по трите 

обособени позиции със спецификациите към тях.  

 

    ІІ.6. Офертата на „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД съдържа 

следните документи съгласно изискванията и указанията на Възложителя, а именно:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от представител на 

участника, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Управителя и подпечатана, 

в която е заявено, че са запознати с условията за участие посочени в обявата, с всички 

документи,  технически спецификации и проекта на договора, съгласни са с поставените 

условия и ги приемат без възражения, както и текстовете на договора; че отговарят на 

условията на Възложителя, няма да ползват подизпълнители; приемат начина на 

разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния срок за подаване на 

офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, с посочен ЕИК, 

подписано   от Управителя и подпечатано. 

4. Комисията направи разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по 

вписванията относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника. 

5. Декларация че предлагат ново и неупотребявано оборудване, което отговаря на 

европейските и/или международни стандарти и директиви, по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 

6. Декларации по чл.54, ал.1,т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените поръчки 2 броя от 

Управителите, че не са осъждани за посочените престъпления и не е налице конфликт на 

интереси, с подписи и печати. /Образец №4 на Възложителя/; 

7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че участникът 

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Община Пловдив и Общината по седалището на участника, 

не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
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изпълнението на критериите за подбор, предоставил е изискващата се информация, свързана 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, подписана от управителя и подпечатана,   по Образец №5 на Възложителя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собствениици, в която е посочено, че 

дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е 

свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана 

от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 

9. Списък по чл.64, ал.1 от Закона за обществените поръчки /Образец №7 на 

Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката – 

посочени са: един собствен сервиз и два оторизирани сервиза и техническите специалисти, 

работещи в тях, по съответните обособени позиции.   

10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Образец №8 на 

Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на участника, съдържащ 

информация за договори за доставки, с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката,  изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаването на 

офертата – описани 4 броя изпълнени договори за периода 2016г.-2017г., с посочени имена и 

данни за Възложителите, предмет на доставките, дата на сключване на договора; период на 

изпълнение и стойност на договорите.  Прилагат заверени копия на 1 брой сключен договор 

с възложител с опис на доставените продукти и услуги и 3 броя гаранционни карти с 

приемо-предавателен протоколи, доказващи изпълнението на поръчките, подписани от 

законни представители на възложителите с печат.  

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП, във 

връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, подписана и 

подпечатана от представителя на участника; 

12. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на възложителя 

/Образец №10/, подписана от представителя, с печат; 

13.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията проект на 

договора по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 

11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

14. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец № 12/, подписана от представителя на 

участника, с печат. 

15. Представени са за Обособени позиции №1; №2; №3 и №4 Технически 

предложения за изпълнение на поръчката  по Образец №14 на Възложителя, в които са 

посочени срокове за изпълнение, гаранционните срокове на техниката и сроковете за 

ремонти/поправки/ при необходимост по време на гаранцията, с приложена към всяко едно 

от тях Техническа спецификация с подробно описание на предлаганата техника, с  посочен 

гаранционен срок, четири броя.    

16.  Представени са за Обособени позиции №1; №2; №3 и №4 Ценови предложения по 

Образец №15 на Възложителя с посочена единична цена без ДДС и обща цена без и с ДДС; с 

приложена към всяко едно от тях Спецификация с подробно описание на оборудването, 

единична цена без ДДС, обща цена без  ДДС и с ДДС. 

  Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. Членове на 

комисията подписаха Техническите предложения по трите обособени позиции с 

техническите спецификации към тях и Ценовите  предложения на участника по трите 

обособени позиции със спецификациите към тях.  
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  ІІІ. Проверка за съответствие с условията за участие и допустимост на 

кандидатите: 

  ІІІ.1. От представените към офертите документи и декларации по образец на 

Възложителя на участниците: „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД; „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ЕООД и „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД, се установява, че 

тези участници отговарят на общите и нормативните изисквания за участие; на изискванията 

за лично състояние, като от всички е декларирана липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 

т.1–т.5 и т.7 от ЗОП, както и че дружествата не са регистрирани и не са свързани с лица 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; представени са  от 

участниците Списъци по чл.64, ал.1 установяващи техническата възможност за изпълнение 

на поръчката – наличие на сервизни бази и специалисти, при необходимост от извършване 

на гаранционен сервиз и ремонт. Представени са от участниците Списъци по чл.64, ал.1, т.2 

от ЗОП по образец на Възложителя към документацията, в които са посочени изпълнени 

доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, с 

представяне на удостоверения/ референции или с посочване на публични регистри, в които 

се съдържа информацията, от които се установява, че посочените участници отговарят на 

изискването за изпълнен най-малко 1(един) договор за доставка, с предмет идентичен или 

сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка през последните три години.   

Комисията извърши проверка за всяко едно дружество дали се явява свързано лице по 

смисъла на ЗОП с друг участник в процедурата, като не се установиха такива обстоятелства. 

   С оглед на това, Комисията единодушно реши: Допуска до по-нататъшно участие в 

обществената поръчка, участниците „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД; „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ЕООД и „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД за разглеждане на 

техническите им предложения.  

 

  ІІІ.2.  От участника  „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ООД, няма представено Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3,  по Образец №14 на 

Възложителя, в което да са посочени срок за изпълнение, гаранционен срок на техниката и 

срок за ремонти/поправки/ при необходимост по време на гаранцията. Единствено е 

приложена Техническа спецификация  по обособена позиция №3 с подробно описание на 

предлаганата от участника техника, с  посочен гаранционен срок, но не в месеци, така както 

е изискването на Възложителя, а в години–2 години, и приложено допълнително подробно 

описание със снимката на предложената интерактивна маса. В списъка на участника е 

посочено в част „Техническо предложение“, че представя „Предложение за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя-

Техническа спецификация по обособена позиция 3 - стр.24-25; Каталожна информация-

технически каталог стр.26-27“  Листовете на документите в офертата на дружеството са 

номерирани от участника, като на стр.23 е втората страница от Декларация по чл.39, ал.3, 

т.1, б.“д“ от ППЗОП, образец №12 от документацията на Възложителя, на стр.24 и 25 

действително е техническата спецификация по обособена позиция №3 с подробно описание 

на техниката и посочен гаранционен срок, но липсва Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, като дори и да се приеме, че е посочен гаранционен срок на 

техниката, то не е посочен срок за доставка, нито срок за ремонт при повреди в 

гаранционния срок, поради което и няма как да бъде оценен участника по критериите за 

оценка. Списъкът на участника не отговаря на представените от него документи. На 

стр.26,27 действително има техническо описание/каталог/ на техниката. Образецът на 

Техническото предложение е качен на сайта на Възложителя в Профила на купувача, в 

досието на обществената поръчка, заедно с останалите образци на документи и технически 

спецификации, има и публикувани подробни указания по документацията за участниците, 

като в т.8.14. е посочено, че опаковката трябва да съдържа: „Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, по образец на Възложителя с посочен срок за доставка, 
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гаранционен срок за безплатен сервиз и обслужване,  и срок за ремонт при необходимост, с 

приложена Спецификация по съответната обособена позиция, в която подробно се описва 

оборудването, което предлага участника и гаранционния срок на оборудването, 

включително и за отделните компоненти (в случай, че има разлика) /Образец № 14/“. 

Ангажимент на участника е да провери дали офертата му съдържа всички необходими 

документи изисквани съгласно нормативните разпоредби и указанията на Възложителя. 

Следвало е участникът да установи, че му липсва документ образец №14, а в случай, че не 

му е било ясно как следва да комплектова офертата си, е можел да отправи писмено искане 

за разяснение до Възложителя. Техническото предложение, с посочване съгласно 

задължителните указания на Възложителя на срок за доставка, гаранционен срок и срок за 

отстраняване на повреди е документ, който задължително трябва да се съдържа в офертата. 

Няма предвидена възможност в ЗОП за допълнително представяне на техническо 

предложение от кандидат, каквато възможност е налице по отношение на доказване 

съответствието с критериите за подбор. Изрично е посочено в указанията на възложителя, в 

т.9.4., че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя 

документи и в т.13. са посочени основанията за отстраняване на участниците, като в т.13.3. е 

посочено - Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има 

непопълнени данни.  С оглед изложеното участникът, тъй като е представил оферта, която 

не съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката и не отговаря на 

обявените условия и изисквания на Възложителя за съдържание на документите към 

офертата, като е налице несъответствие на офертата с предварително поставените от 

Възложителя изисквания, което е основание за отстраняване от участие по чл.107, т.2, 

буква „а“ от ЗОП. 

 

  ІІІ.3. Относно кандидатите „СЕМИНАРИ 2000“ЕООД и „ДАРТЕК“ООД, които 

участват за всичките пет обособени позиции, комисията е констатирала при направената 

разпечатка от търговския регистър на Агенция по вписванията, че Едноличният собственик 

и управител на „СЕМИНАРИ 2000“ЕООД – Тодор Любомиров Томов, с посочен единен 

граждански номер в търговския регистър, е съдружник с 25% дялово участие в 

„ДАРТЕК“ООД.  

  Изрично е посочено в т.7.1. от документацията на Възложителя, в която са описани 

общите изисквания към участниците, че  „Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, 

във връзка с §1,т.13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не 

могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. 

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в 

настоящата поръчка.“.   

  Съгласно императивната разпоредба на чл.101, ал.11 от ЗОП - Свързани лица не 

могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.  

Съгласно § 2, т.45. „Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, според 

които: 

  „13. "Свързани лица" са:  а) лицата, едното от които контролира другото лице или 

негово дъщерно дружество;  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

 в)лицата, които съвместно контролират трето лице;  г) съпрузите, роднините по права линия 

без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и 

роднините по сватовство до четвърта степен включително. 

 14. "Контрол" е налице, когато едно лице:  а) притежава, включително чрез 

дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на 

javascript:%20NavigateDocument('ЗППЧКнижа_1999#пар1_т13');
javascript:%20NavigateDocument('ЗППЧКнижа_1999#пар1_т14');
javascript:%20NavigateDocument('ЗППЧКнижа_1999');
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гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или  б) може 

да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или 

контролния орган на едно юридическо лице; или  в) може по друг начин да упражнява 

решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

Тодор Любомиров Тодоров притежава 100% от дяловете в „Семинари 2000“ЕООД, не 

притежава над 50% от гласовете в общото събрание на „Дартек“ООД, но безспорно като 

съдружник в дружество с ограничена отговорност и притежаващ 25% от капитала, видно и 

от дружествения договор, е лице, което  може да определя пряко или непряко членовете на 

управителния орган на дружеството, както и по друг начин да упражнява решаващо влияние 

върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството. 

 В чл.107 от ЗОП са посочени основанията за отстраняване от участие, а именно:  

  „Чл. 107. Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от 

процедурата:  1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за 

подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, 

поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в 

документацията;   

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  а) предварително 

обявените условия на поръчката;  б) правила и изисквания, свързани с опазване на 

околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10;   

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;   

4. кандидати или участници, които са свързани лица.“  

 Управителите и на двамата участника са представили Декларация за липса на 

свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по 

образец №9 на Възложителя, в която са декларирали неверни обстоятелства.   До настоящия 

момент участниците не са уведомили Възложителя, че са свързани лица, като комисията 

счита, че Тодор Томов със сигурност е знаел, че от двете дружества се подават оферти и 

лично ги е предал на куриера, видно от вписаното в товарителниците и на сайта на куриера 

относно дата и час на приемане на пратките  – и за двете дружества е посочено лице – Тодор 

Любомиров Томов, един и същи телефон за връзка, приети в 18:57ч. и в 19:00ч. поставени в 

пликове с последователни номера, на товарителницата на „Семинари 2000“ЕООД съгласно 

изискванията на куриера за полагане на подпис и изписване на име и фамилия от подателя 

на пратката, са изписани собственоръчно име, фамилия и подпис на Тодор Томов; на 

товарителницата на „Дартек“ООД, е изписано за подател Росен Велев и има положен 

подпис, който не наподобява по никакъв начин подписите на Управителя Росен Велев в 

документацията. В документацията на Възложителя изрично са посочени в т.13.4 и т.13.5. 

основания за отстраняване на участник, който предоставя невярна информация и декларира 

неверни данни, а именно: „13.4. Отстранява се участник за когото е установено, че е 

представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от 

възложителя критерии за подбор. 13.5.Отстранява се участник, който декларира в 

съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и 

това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в 

хода на провеждане на процедурата за избор на изпълнител. 

    Съгласно нормативните разпоредби, когато в процедура за обществена поръчка се 

установи наличие на свързани лица, всички те следва да бъдат отстранени от участие. 

Отговорност на възложителя, чрез назначената от него комисия, е да извърши 

необходимите проверки, при наличие на съмнения за несъответствие със законовите 

изисквания и в случай, че не извърши такава проверка, Възложителят би понесъл санкция 

при възлагане на обществена поръчка на едното от свързаните лица. При констатиране на 

javascript:%20Navigate('чл54');
javascript:%20Navigate('чл55');
javascript:%20Navigate('прил10');
javascript:%20Navigate('чл72_ал1');
javascript:%20Navigate('чл72_ал3-5');
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свързаност, комисията е длъжна да предложи съответните участници за отстраняване и това 

не подлежи на преценка. В случай че не го направи, в ЗОП е регламентирано право на 

Възложителя, преди издаване на решение, да осъществи контрол върху работата на 

комисията. Когато в резултат на този контрол установи нарушения, които могат да бъдат 

отстранени, без да се налага прекратяване на процедурата, възложителят следва да върне 

съответния протокол на комисията, заедно с писмени указания за отстраняване на 

нарушенията. Посочените нормативни разпоредби са императивни и нито комисията, нито 

Възложителя могат да не ги прилагат. И двете дружествата участват за всичките 5(пет) 

обособени позиции и се конкурират помежду си,  в случай, че участваха за различни 

обособени позиции  нямаше да се конкурират по една и съща обособена позиция от 

процедурата. Съгласно практиката на КЗК и съдилищата обособените позиции в 

процедурата могат да се разглеждат като самостоятелни поръчки, поради това, в случай, че 

дружествата участваха за различни обособени позиции, не биха се конкурирали в рамките на 

една и съща обособена позиция и не би следвало да се разглежда въпроса дали са „свързани 

лица" по смисъла на ЗОП. 

  С оглед изложеното участниците „ДАРТЕК“ООД и „СЕМИРАНИ 2000“ЕООД, не се 

допускат до оценка на техническите и ценовите им предложения по критериите за подбор, 

поради изложените по-горе мотиви и се отстраняват от участие, на основание чл.107, т.4 

от ЗОП. 

  

  ІV. Проверка за съответствието на техническото предложение на допуснатите 

участници с изискванията на Възложителя: 

    IV.1. От „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД  е посочено, че след запознаване с всички 

условия и документи, удостоверяват и потвърждават, че участникът отговаря на 

изискванията и условията на Възложителя. Посочили са извършени дейности от 

дружеството, опита и изпълнени доставки за образователни институции. Предлагат да 

изпълнят обществената поръчка  при условията на документацията, съгласно изискванията 

на Възложителя качествено и добросъвестно, като посочват, че разполагат с необходимите 

професионални и технически способности и доставеното оборудване ще е съгласно 

техническите спецификации приложени към техническите предложения.  По съответните 

обособени позиции предлагат следните срокове за доставка, гаранционен срок и срок за 

отстраняване на повреди, а именно: 

  ІV.1.1. По Обособена позиция №3 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №3 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 30 (тридесет) календарни дни. Предлагат гаранционен срок: 36 (тридесет и 

шест) месеца за целия продукт; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост замяна на 

доставеното и инсталирано оборудване: 1(един) календарен ден. 

 ІV.1.2. По Обособена позиция №4 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №4 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 30 (тридесет) календарни дни. Предлагат гаранционен срок: 24 (двадесет и 

четири) месеца за целия продукт; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост замяна на 

доставеното и инсталирано оборудване: 1(един) календарен ден. 

 ІV.1.3. По Обособена позиция №5 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №5 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 30 (тридесет) календарни дни. Предлагат гаранционен срок: 24 (двадесет и 
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четири) месеца зе целия продукт; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост замяна на 

доставеното и инсталирано оборудване: 1(един) календарен ден. 

 

   IV.2. От „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД  е посочено, че след запознаване с 

всички условия и документи, удостоверяват и потвърждават, че участникът отговаря на 

изискванията и условията на Възложителя. Предлагат да изпълнят обществената поръчка  

при условията на документацията, съгласно изискванията на Възложителя качествено и 

добросъвестно, като посочват, че разполагат с необходимите професионални и технически 

способности и доставеното оборудване ще е съгласно техническите спецификации 

приложени към техническите предложения.  По съответните обособени позиции предлагат 

следните срокове за доставка, гаранционен срок и срок за отстраняване на повреди, а 

именно: 

  ІV.2.1. По Обособена позиция №1 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №1 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 30 (тридесет) календарни дни. Предлагат гаранционен срок: 72 (седемдесет и 

два) месеца за всички компоненти; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост замяна 

на доставеното и инсталирано оборудване: 1(един) календарен ден. 

 ІV.2.2. По Обособена позиция №2 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №2 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 30 (тридесет) календарни дни. Предлагат гаранционен срок: 72 (седемдесет и 

два) месеца за всички компоненти; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост замяна 

на доставеното и инсталирано оборудване: 1(един) календарен ден. 

 ІV.2.3. По Обособена позиция №3 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №3 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 30 (тридесет) календарни дни. Предлагат гаранционен срок: 72 (седемдесет и 

два) месеца за всички компоненти; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост замяна 

на доставеното и инсталирано оборудване: 1(един) календарен ден. 

 

   IV.3. От „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД е посочено, че след 

запознаване с всички условия и документи, удостоверяват и потвърждават, че участникът 

отговаря на изискванията и условията на Възложителя. Посочили са извършени дейности от 

дружеството, опита и изпълнени доставки за образователни институции. Предлагат да 

изпълнят обществената поръчка  при условията на документацията, съгласно изискванията 

на Възложителя качествено и добросъвестно, като посочват, че разполагат с необходимите 

професионални и технически способности като разполагат с квалифициран екип в Пловдив, 

и доставеното оборудване ще е съгласно техническите спецификации приложени към 

техническите предложения.  По съответните обособени позиции предлагат следните срокове 

за доставка, гаранционен срок и срок за отстраняване на повреди, а именно: 

  ІV.3.1. По Обособена позиция №1 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №1 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 1 (един) календарен ден. Предлагат гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) 

месеца за компютрите и 12(дванадесет) месеца за батериите; Срок за ремонт/поправка/ и 

при необходимост замяна на доставеното и инсталирано оборудване: 3(три) календарни 

дни. 
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 ІV.3.2. По Обособена позиция №2 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №2 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 1 (един) календарен ден. Предлагат гаранционен срок: 25 (двадесет и пет) 

месеца за компютрите и 12(дванадесет) месеца за батериите; Срок за ремонт/поправка/ и 

при необходимост замяна на доставеното и инсталирано оборудване: 3(три) календарни 

дни. 

 ІV.3.3. По Обособена позиция №3 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №3 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 20 (двадесет) календарни дни. Предлагат гаранционен срок за оборудването: 36 

(тридесет и шест) месеца за целия продукт; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост 

замяна на доставеното и инсталирано оборудване: 30(тридесет) календарни дни. 

 ІV.3.4. По Обособена позиция №4 - Подробно описаното в приложението към 

Техническото предложение–Техническа спецификация по ОП №4 отговаря на минималните 

технически изисквания за оборудването, посочени от Възложителя. Предлагат срок за 

изпълнение на доставката и инсталиране на оборудването, считано от датата на сключване 

на договора: 4 (четири) календарни дни. Предлагат гаранционен срок за оборудването: 25 

(двадесет и пет) месеца за целия продукт; Срок за ремонт/поправка/ и при необходимост 

замяна на доставеното и инсталирано оборудване: 30(тридесет) календарни дни. 

  

   По допустимостта на кандидатите:  

  След разглеждане на представените технически  предложения за изпълнение 

на поръчката от участниците и техническите спецификации към техническите предложения, 

в които участниците подробно са описали предложената от тях техника, Комисията 

единодушно РЕШИ: 

  Предложеното оборудване отговаря на минималните технически изисквания 

на Възложителя, сроковете за изпълнение не надвишават максимално определения срок за 

изпълнение на доставките, определен от Възложителя, гаранционните срокове на отделните 

видове оборудване,  съгласно предложенията на участниците, са не по-малки от законно 

предвидените и посочени от Възложителя, за тези позиции, за които такъв е определен, 

поради което комисията реши:  Допуска кандидатите „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД, „СМАРТ 

БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД и „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД, до 

оценка на техническите им предложения по методиката и критериите посочени в 

документацията, тъй като представените от тях технически предложения отговарят на 

всички изисквания посочени в документацията.   

 

  V. Оценка на техническите предложения:      

    Комисията разглежда предложенията на участниците, като ги класира с комплексна 

оценка КО=К1+К2+К3 по критериите, посочени в документацията. К1 е оценка за ценовото 

предложение, а К2 и К3 са оценки за качество по техническото предложение на участниците. 

    Оценката за предложен гаранционният срок за безплатно сервизно обслужване на 

техниката /К2/ по всяка една обособена позиция, посочен от участниците, е с относителна 

тежест 20% и максимален брой точки- 20 точки. Оценката по този критерий  се формира по 

следният начин: 

К2 =  (К2 уч / К2 мах. ) x 20 

Където К 2уч  е предложеният от съответния участник срок за гаранционно обслужване. 

К2мах. е предложеният най-дълъг гаранционен срок от участник. 
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     Оценката за предложен срок за отстраняване на повреди/недостатъци на техниката 

по всяка една обособена позиция и при необходимост заменянето й с нова /К3/, посочен от 

участниците, е с относителна тежест 10% и максимален брой точки- 10 точки. Оценката по 

този критерии се формира по следният начин: 

К3 =  (К3 мin / К3уч. ) x 10 

Където К 3уч  е предложеният от съответния участник срок за ремонт на техниката в 

календарни дни. 

 К3 мin. е предложеният най-кратък срок за отстраняване на повреди от участник. 

 
 Съобразно направените предложения, участниците получават следните оценки на 

техническите им предложения по обособените позиции, а именно: 

V.1. „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД   - Съобразно направените от участника предложения и 

с оглед методиката на оценяване, комисията оценява техническите предложения със 

следните точки: 

 V.1.1. По Обособена позиция №3 получава 20,00 точки 

V.1.2. По Обособена позиция №4 получава 29,20 точки 

V.1.3. По Обособена позиция №5 получава 30,00 точки 

 

V.2. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД   - Съобразно направените от участника 

предложения и с оглед методиката на оценяване, комисията оценява техническите 

предложения със следните точки: 

 V.2.1. По Обособена позиция №1 получава 30,00 точки 

V.2.2. По Обособена позиция №2 получава 30,00 точки 

V.2.3. По Обособена позиция №3 получава 30,00 точки 

 

V.3. „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД - Съобразно направените от 

участника предложения и с оглед методиката на оценяване, комисията оценява техническите 

предложения със следните точки: 

 V.3.1. По Обособена позиция №1 получава 8,33 точки 

V.3.2. По Обособена позиция №2 получава 8,47 точки 

V.3.3. По Обособена позиция №3 получава 10,33 точки 

V.3.4. По Обособена позиция №4 получава 20,33 точки 

 

    VІ. Проверка за съответствие на ценовите предложения на участниците:  

  VІ.1. В ценовите предложения на „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД по обособените 

позиции, са посочени единична цена на техниката без ДДС, обща цена без ДДС и обща цена 

с ДДС, че предлагат да изпълнят обществената поръчка за доставките по отделните 

обособени позиции съобразно условията на документацията, приемат начина на разплащане, 

предложен от Възложителя и при условията, посочени в документацията, като посочват, че 

предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на обявата и 

изискванията на Възложителя. Съгласно документацията, към ценовото предложение следва 

да се приложи и Спецификация с посочени единични цени на техниката без ДДС, обща 

стойност за обособената позиция без ДДС и обща цена с ДДС.  Участникът е приложил 

такава, в която са посочени единичните цени на оборудването, обща стойност за 
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обособената позиция без ДДС и обща цена с ДДС, които са еднакви с посочените в ценовото 

предложение общи стойности с и без ДДС. По отделните обособени позиции, предлагат 

следните цени:  

 - По Обособена позиция №3 цена за оборудването в общ размер на 15780лв. без 

ДДС; съответно 18 936лв. с ДДС,  

  - По Обособена позиция №4 за цена в общ размер на 1 098лв. без ДДС; съответно 

1317,60лв. с ДДС и  

  - По Обособена позиция №5 за цена в общ размер на 1980лв. без ДДС; съответно 

2376лв. с ДДС.  

 Ценовите оферти за изпълнение на доставките по отделните обособени позиции, са 

определени в съответствие с условията на обявата и не надвишават прогнозните стойности 

посочени от Възложителя, поради което Комисията единодушно реши: Допуска участника 

до оценяване и класиране на ценовата му оферта, по критериите посочени в документацията. 
 

 VІ.2. В ценовите предложения на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД по 

обособените позиции, са посочени единична цена на техниката без ДДС, обща цена без ДДС 

и обща цена с ДДС, че предлагат да изпълнят обществената поръчка за доставките по 

отделните обособени позиции съобразно условията на документацията, приемат начина на 

разплащане, предложен от Възложителя и при условията, посочени в документацията, като 

посочват, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на 

обявата и изискванията на Възложителя. Съгласно документацията, към ценовото 

предложение следва да се приложи и Спецификация с посочени единични цени на техниката 

без ДДС, обща стойност за обособената позиция без ДДС и обща цена с ДДС.  Участникът е 

приложил такава, в която са посочени единичните цени на оборудването, обща стойност за 

обособената позиция без ДДС и обща цена с ДДС, които са еднакви с посочените в ценовото 

предложение общи стойности с и без ДДС. По отделните обособени позиции, предлагат 

следните цени:  

 - По Обособена позиция №1 цена за техниката в общ размер на 38 922,00лв. без 

ДДС; съответно 46 706,40лв. с ДДС,  

  - По Обособена позиция №2 цена за техниката в общ размер на 6828лв. без ДДС; 

съответно 8193,60лв. с ДДС и  

  - По Обособена позиция №3 цена за техниката в общ размер на 18800,00лв. без 

ДДС; съответно 22560,00лв. с ДДС. 

  Ценовите оферти за изпълнение на доставките по отделните обособени позиции, са 

определени в съответствие с условията на обявата и не надвишават прогнозните стойности 

посочени от Възложителя, поради което Комисията единодушно реши: Допуска участника 

до оценяване и класиране на ценовата му оферта, по критериите посочени в документацията. 
 

  VІ.3.  В ценовите предложения на „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ“ООД по обособените позиции,  са посочени единична цена на техниката без 

ДДС, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС, че предлагат да изпълнят обществената 

поръчка за доставките по отделните обособени позиции съобразно условията на 

документацията, приемат начина на разплащане, предложен от Възложителя и при 

условията, посочени в документацията, като посочват, че предложените цени са определени 

при пълно съответствие с условията на обявата и изискванията на Възложителя. Съгласно 

документацията, към ценовото предложение следва да се приложи и Спецификация с 

посочени единични цени на техниката без ДДС, обща стойност за обособената позиция без 

ДДС и обща цена с ДДС.  Участникът е приложил такава, в която са посочени единичните 

цени на оборудването, обща стойност за обособената позиция без ДДС и обща цена с ДДС, 

които са еднакви с посочените в ценовото предложение общи стойности с и без ДДС. По 

отделните обособени позиции, предлагат следните цени:  
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  - По Обособена позиция №1 за цена в общ размер на 35 178,00лв. без ДДС; 

съответно 42213,60лв. с ДДС,  

  - По Обособена позиция №2 за цена в общ размер на 6824,40лв. без ДДС; 

съответно 8189,28лв. с ДДС;  

  - По Обособена позиция №3 за цена в общ размер на 16880,00лв. без ДДС; 

съответно 20256,00лв. с ДДС и  

  - По Обособена позиция №4 за цена в общ размер на 496,80лв. без ДДС; съответно 

596,16лв. с ДДС. 

 Ценовите оферти за изпълнение на доставките по отделните обособени позиции, са 

определени в съответствие с условията на обявата и не надвишават прогнозните стойности 

посочени от Възложителя, поради което  Комисията единодушно реши: Допуска участника 

до оценяване и класиране на ценовата му оферта, по критериите посочени в документацията. 

 

   VІІ. След като констатира кои оферти отговарят на предварително обявените 

условия на Възложителя, Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелство по 

чл.72, ал.1 от ЗОП, като констатира, че не е налице обстоятелството по чл.72, ал.1 от ЗОП по 

отношение на участниците, поради което пристъпи към оценяване на офертите на 

участниците по методиката и критериите посочени в документацията, а именно: 

  Оценка на Офертата за предложена обща цена без ДДС за доставка и инсталиране 

на оборудването по всяка една обособена позиция, предмет на поръчката /К1/ е  с 

относителна тежест 70% и максимален брой точки до 70. 

Оценката по този критерий се формира по следният начин, посочен в документацията: 

К1 =  (К1 мin / К1уч. ) x 70 

Където К 1уч  е предложената от съответния участник цена. 

К1 мin. е предложената най-ниска цена от участник.   

  Съобразно направените ценови предложения на допуснатите участници, те 

получават следните точки: 

VІІ.1. „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД - Съобразно направените от участника ценови 

предложения и с оглед методиката на оценяване, комисията определя следните точки: 

 VІІ.1.1. По Обособена позиция №3 получава 70,00 точки, с предложена най-ниска 

цена по тази обособена позиция. 

VІІ.1.2. По Обособена позиция №4 получава 31,67 точки 

VІІ.1.3. По Обособена позиция №5 получава 70,00 точки 

 

VІІ.2. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД   - Съобразно направените от 

участника предложения и с оглед методиката на оценяване, комисията оценява техническите 

предложения със следните точки: 

VІІ.2.1. По Обособена позиция №1 получава 63,27 точки 

VІІ.2.2. По Обособена позиция №2 получава 69,96 точки 

VІІ.2.3. По Обособена позиция №3 получава 58,46точки 

 

VІІ.3. „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ“ООД - Съобразно направените от 

участника предложения и с оглед методиката на оценяване, комисията оценява техническите 

предложения със следните точки: 

 VІІ.3.1. По Обособена позиция №1 получава 70,00 точки, с най-ниска предложена 

цена по тази обособена позиция; 
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VІІ.3.2. По Обособена позиция №2 получава 70,00 точки, с най-ниска предложена цена 

по позиция №2; 

VІІ.3.3. По Обособена позиция №3 получава 65,44 точки; 

VІІ.3.4. По Обособена позиция №4 получава 70,00 точки, с най-ниска предложена цена 

по ОП №4; 

 

    Комисията класира допуснатите участници по отделните Обособени позиции, с 

комплексни оценки по посочените критерии и с оглед получените комплексни оценки на 

участниците и обявеното в документацията на Възложителя, че за изпълнител на 

обществената поръчка ще бъде  избран участникът чиято оферта е събрала най-голям общ 

брой точки по съответната обособена позиция, се извършва следното класиране: 

 По Обособена позиция №1  

  На първо място се класира участникът „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД, с 

комплексна оценка 93.27 точки; 

 На второ място се класира участникът „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ“ООД,   с комплексна оценка 78.33 точки; 

 

 По Обособена позиция №2  

  На първо място се класира участникът „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД, с 

комплексна оценка 99.96 точки; 

 На второ място се класира участника „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ“ООД,  с комплексна оценка 78.47 точки; 

 

 По Обособена позиция №3  

  На първо място се класира участникът „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД,   с комплексна 

оценка 90.00 точки; 

  На второ място се класира участника „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД,   с 

комплексна оценка 88.76 точки; 

 На трето място се класира участникът „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ“ООД,   с комплексна оценка 75.77 точки; 

 

 По Обособена позиция №4  

  На първо място се класира участникът „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ“ООД,   с комплексна оценка 90.33 точки; 

  На второ място се класира участника „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД,   с комплексна 

оценка 60.87 точки; 

 

 По Обособена позиция №5  

  На първо място се класира участникът „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД,   с комплексна 

оценка 100.00 точки, по тази обособена позиция няма допуснат до класиране друг участник. 
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   Въз основа на извършеното разглеждане, допускане, оценяване и класиране на 

получените оферти, Комисията предлага за изпълнители по отделните обособени позиции на 

обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП,  по обява публикувана по 

реда на чл.187 и следващи от ЗОП, заедно с техническата спецификация и документация за 

участие, на електронната страница на СУ „Св.Патриарх Евтимий“ в профила на купувача - 

http://www.patriarcha.com на 10.08.2017г., както и в същия ден Информация за публикувана в 

профила на купувача обява, е публикувана на портала за обществени поръчки на Агенцията 

за обществените поръчки под № 9067174 от 10.08.2017г., с предмет: „Доставка и 

инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри, интерактивни маси; мини 

скенери за мобилни презентации и визуализатори, с необходимия софтуер и технически 

принадлежности, необходими за изпълнение на проект „Природо-научен център „От атома 

до космоса““, за нуждите на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, със седалище и адрес на 

управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19,   по 5 (петте) обособени позиции, да бъдат 

определени следните дружества за изпълнители: 

 

    По Обособена позиция 1: „Доставка и инсталиране  на 78 броя преносими 

компютри за ученици, с необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно 

приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника“ -  „СМАРТ 

БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Габрово-5300, ул. 

„Столетов“ №127, ет.1, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с 

ЕИК:201741844, с Управител  НИКОЛА РАШКОВ РАХНЕВ; 

 

    По Обособена позиция 2:  Доставка и инсталиране  на  12 броя преносими 

компютри за учители, с необходимото техническо оборудване и софтуер,  съгласно 

приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника“ - „СМАРТ 

БИЗНЕС КЪМПАНИ“ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Габрово-5300, ул. 

„Столетов“ №127, ет.1, ет.1, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с 

ЕИК:201741844, с Управител  НИКОЛА РАШКОВ РАХНЕВ; 

 

    По Обособена позиция 3:  „Доставка  и инсталиране  на  2 броя интерактивни 

маси (капацитивна или инфраред), с необходимото техническо оборудване и софтуер, 

съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника“ - 

„ЮНИОН ПРЕС“ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София-1404, община 

Столична, район „Триадица“, ЖК „Гоце Делчев“, бл.241, вх.К, ет.5, ап.129, вписано в 

търговския регистър на Агенция по вписванията  с ЕИК:130043325, с Управител НИКОЛАЙ 

АНГЕЛОВ НИКОЛОВ; 

 

    По Обособена позиция 4:  „Доставка  и инсталиране  на  2 броя мини скенери 

за мобилни презентации, визуализация на обекти, практически опити и документи, с 

необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника“ - „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО 

ОБУЧЕНИЕ“ООД, със седалище и адрес на управление: град София-1510; район 

„Подуяне“, ул.“Капитан Георги Мамарчев“ №16, вписано в ТР на АВ с ЕИК:175342714, с 

Управители АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ АНГЕЛОВ и КАМЕН ПЕТРОВ ЕДРЕВ (заедно и 

поотделно) и 

 

    По Обособена позиция 5:  Доставка  и инсталиране  на  2 броя визуализатори, 

с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа 

спецификация на видовете и количествата техника” - „ЮНИОН ПРЕС“ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: град София-1404, община Столична, район „Триадица“, 

ЖК „Гоце Делчев“, бл.241, вх.К, ет.5, ап.129, вписано в търговския регистър на Агенция по 

вписванията  с ЕИК:130043325, с Управител НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ, 

http://www.patriarcha.com/
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067174
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      с които  да се сключат договори за възлагане на изпълнението на 

обществените поръчки по доставка на техниката по съответните обособени позиции. 

   От членове на комисията не постъпиха възражения или особени мнения във 

връзка с  допускането и класирането на участниците.   

 

    Комисията приключи своята работа на 25.08.2017г., като настоящият протокол 

заедно с цялата документация по поръчката да се предаде на Директора на  СУ „Свети 

Патриарх Евтимий”  за утвърждаване, съгласно чл.97, ал. 4 от ППЗОП. 

 

  Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра. 

  

КОМИСИЯ: 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.__________(п)_________ /Антоанета Къркеланова/ 

 

 

  ЧЛЕНОВЕ:   2. _________(п)__________ /Христина Райчева/ 

 

 

               3. __________(п)___________ /Мария Чараджийска/ 

 

 

               4. ___________(п)_________  /Камен Георгиев/ 

 

 

            5. __________(п)__________ /Цеца Тасева/ 

 

 

Подписите са заличени съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 

 
  


