
ПРОТОКОЛ № 1 

за отваряне на офертите за участие в открита процедура 
по реда на чл. 54 и следващи от ППЗОП 

Днес, 19.11.2018 г. в 11:00 часа в сградата на Министерство на енергетиката (МЕ), 

гр. София, ул. „Триадица" № 8, етаж 8, зала 821, в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-

557/19.11.2018 г. на главния секретар на МЕ, във връзка с Решение № Е-12-00-

342/12.10.2018 г. за обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура, на 

основание чл. 20, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: "Доставка и 

гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на 

Министерството на енергетиката", в пет обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1 "Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации", 

Обособена позиция № 2 "Доставка и гаранционно обслужване на преносими 

компютри", Обособена позиция № 3 "Доставка и гаранционно обслужване на 1 

брой сървър", Обособена позиция № 4 "Доставка и гаранционно обслужване на 

мултифункционални устройства" и Обособена позиция № 5 "Доставка и 

гаранционно обслужване на документни скенери" се събра комисия, в състав: 

Председател: - началник на отдел „Информационно и 

комуникационно обслужване", дирекция „Финанси, управление на собствеността, 

информационно и комуникационно обслужване". 

Членове: 

1. главен юрисконсулт, отдел „Правно осигуряване на 

финансово стопанската дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, 

административно обслужване и човешки ресурси"; 

2. главен експерт, отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване, дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и 

комуникационно обслужване"; 

3. старши експерт, отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване", дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и 

комуникационно обслужване"; 

4. Е I, старши експерт, отдел „Управление на собствеността", 

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване". 

На заседанието на комисията присъстват всички редовни членове. 

До определеното в Обявлението време за подаване на оферти, а именно 

16.11.2018 г., 17:30 часа, в деловодството на Министерство на енергетиката са 

депозирани 6 (шест) оферти от следните участници: 
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№ по 
ред Дата/вх. №/час Участник 

1. Е-26-И-284 /16.11.2018 г. 
13:28 часа 

„ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ" ООД 
Обособена позиция 1 
Обособена позиция 2 
Обособена позиция 4 
Обособена позиция 5 

2. Е-26-П-588 /16.11.2018 г. 
14:17 часа 

„ПАРТНЬОРИТЕ" ЕООД 
Обособена позиция 4 

3. Е-26-Д-300 /16.11.2018 г. 
14:20 часа 

„ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД 
Обособена позиция 1 
Обособена позиция 2 
Обособена позиция 5 

4. Е-26-К-428/16.11.2018 г. 
15:23 часа 

„КОНТРАКС" АД 
Обособена позиция 1 
Обособена позиция 4 

5. Е-26-К-429 /16.11.2018 г. 
16:19 часа 

„КОМСОФТ" ООД 
Обособена позиция 3 

6. Е-26-Ф-75 /16.11.2018 г. 
16:38 часа 

„Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ" ООД 
Обособена позиция 3 

След като получиха протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, ведно с офертите на 

участниците, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103 от ЗОП, 

неразделна част от настоящия протокол. 

На откритото заседание за отваряне на офертите присъстваха г-н [ 

- упълномощен представител на „Контракс" АД, г-н - упълномощен 

представител на „Индекс-България" ООД и г-н - упълномощен 

представител на „Комсофт" ООД, съгласно приложения Присъствен лист (Приложение 1 

към настоящия Протокол). 

Комисията направи проверка на пълномощните и личните документи, представени 

от присъстващите представители на участниците в обществената поръчка. 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията и представителите на 

участниците с предмета, срока и критерия за оценка на офертите в настоящата 

процедура. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им, 

удостоверявайки тяхната цялост и непрозрачност и наличието на отделени запечатани 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри" във всяка от подадените 

опаковки за съответната обособена позиция. 

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на участниците в процедурата. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците и 

трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения на участниците. 

Председателят на комисията разясни на присъстващите представители на 

участниците възможността да подпишат пликовете с надпис „Предлагани ценови 
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параметри" и техническите предложения, като пликовете и техническите предложения 

бяха подписани, както следва: 

• Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция № 1 на 

участника в процедурата „Индекс-България" ООД беше подписан от представителя 

на „Комсофт" ООД, а Техническото предложение за обособена позиция № 1 беше 

подписано от представителя на участника „Контракс" АД. Пликът с надпис 

„Предлагани ценови параметри" за обособена позиция № 2 и Техническото 

предложение за обособена позиция № 2 на участника в процедурата „Индекс-

България" ООД бяха подписани от представителя на участника „Контракс" АД. 

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособени позиции № 4 и 5, 

както и Техническите предложения за обособени позиции № 4 и 5 на участника в 

процедурата „Индекс-България" ООД бяха подписани от представителя на 

участника „Контракс" АД. 

• Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция № 4 на 

участника в процедурата „Партньорите" ЕООД беше подписан от представителя на 

участника „Комсофт" ООД, а Техническото предложение за обособена позиция № 4 

на участника в процедурата „Партньорите" ЕООД беше подписано от представителя 

на участника „Индекс-България" ООД. 

• Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособени позиции № 1, 2 и 

5 на участника „Джей Би Електроникс" ЕООД бяха подписани от представителя на 

„Индекс-България" ООД, а Техническите предложения за обособени позиции № 1, 

2 и 5 на участника „Джей Би Електроникс" ЕООД бяха подписани от представителя 

на участника „Комсофт" ООД. 

• Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособени позиции № 1 и 4, 

както и Техническите предложения за обособени позиции № 1 и 4 на участника в 

процедурата „Контракс" АД бяха подписани от представителя на участника 

„Индекс-България" ООД. 

• Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция № 3 и 

Техническото предложение за обособена позиция № 3 на участника в процедурата 

„Комсофт" ООД бяха подписани от представителя на участника „Контракс" АД. 

• Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция № 3 и 

Техническото предложение за обособена позиция № 3 на участника в процедурата 

„Ф-Тех Компютри" ООД бяха подписани от представителя на участника „Комсофт" 

ООД. 

Комисията реши пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" да бъдат 

съхранявани от Председателят на комисията в стая 701 в сградата на министерството. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, на което Председателя 

запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на 

документацията по процедурата от комисията. 
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По реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

документите съдържащи се в опаковките на участниците относно липси, непълноти или 

несъответствие с информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени 

от възложителя съгласно документацията, респективно обявлението за обществена 

поръчка, в резултат на което констатира следното: 

1. Участник „Индекс-България" ООД е подал оферта за обособена позиция 

№ 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5. 

При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

представената опаковка от „Индекс-България" ООД, комисията констатира, че участникът 

е представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

2. Участник „Партньорите" ЕООД е подал оферта за обособена позиция №4. 

При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

представената опаковка от „Партньорите" ЕООД, комисията констатира следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП на оптичен носител (CD) във формат *.р7т, който 

е подписан от Красимир Иванов в качеството му на управител на дружеството. Също така 

участникът е приложил на оптичния носител и файл във формат *.p7s съдържащ 

единствено информация за електронния подпис на лицето Николай Николов -

изпълнителен директор на „Професионален информационен мениджмънт - Прима" АД 

едноличен собственик на капитала на „Партньорите" ЕООД, но представения ЕЕДОП не е 

подписан от Николай Николов. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва 

да представи нов ЕЕДОП, който да бъде подписан от Красимир Иванов в качеството му на 

управител на „Партньорите" ЕООД и от Николай Николов в качеството му на 

изпълнителен директор на „Професионален информационен мениджмънт - Прима" АД -

едноличен собственик на капитала на участника в процедурата. 

3. Участник „Джей Би Електроникс" ЕООД е подал оферта за обособена 

позиция № за обособена позиция № 2 и за обособена позиция № 5. 

При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

представената опаковка от „Джей Би Електроникс" ЕООД, комисията констатира, че 

участникът е представил всички необходими документи и е налице съответствие на 

участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

4. Участник „Контракс" АД е подал оферта за обособена позиция № 1 и за 

обособена позиция № 4. 

При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

представената опаковка от „Контракс" АД, комисията констатира, че участникът е 

представил всички необходими документи и е налице съответствие на участника с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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5. Участник „Комсофт" ООД е подал оферта за обособена позиция № 1 и за 

обособена позиция № 4. 

При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

представената опаковка от „Комсофт" ООД, комисията констатира следното: 

В представения ЕЕДОП, Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел 

Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическия оператор няма да 

използва", участникът не е декларирал възнамерява ли да възложи на трети страни 

изпълнението на част от поръчката. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва 

да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: Информация за икономическия оператор, 

Раздел Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическия оператор 

няма да използва" да бъде посочено дали участникът възнамерява да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. 

6. Участник „Ф-Тех Компютри" ООД е подал оферта за обособена позиция 

№3. 

При извършената проверка на документите и информацията, съдържащи се в 

представената опаковка от „Ф-Тех Компютри" ООД, комисията констатира следното: 

1.1 В представения ЕЕДОП в Част IV Критерии за подбор, Раздел Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление", участникът не е 

декларирал, че ще представи сертификат за управление на качество по стандарт БДС EN 

ISO 9001:200х или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на поръчката. 

В Раздел 4 „Критерии за подбор", точка 2.2 от документацията за участие в 

процедурата е посочено, че за доказване на наличието на въведена система за 

управление на качеството, участникът представя попълнен ЕЕДОП, в който се описва 

сертификата, издаден от независими органи и доказващи, че участникът отговора на 

стандарта за осигуряване на качеството. При подаване на офертата участниците 

декларират съответствието с този критерий за подбор в Част IV Критерии за подбор, буква 

Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление". 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва 

да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV Критерии за подбор, буква Г „Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление" да опише сертификата 

(дата на издаване, дата на валидност, номер, издател и обхват на сертификата) за 

качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен с обхват, приложим към 

предмета на поръчката. 

1.2. В представения ЕЕДОП в Част VI Заключителни положения, участникът не е 

посочил възложителя и наименованието на процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва 

да представи нов ЕЕДОП, в който в Част VI Заключителни положения да посочи 
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възложителя и наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществената 

поръчка. 

Въз основа на изложените по-горе констатации, на основание разпоредбата на чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП, комисията предоставя на участниците, по отношение на които са 

констатирани несъответствия или липси на информация в срок до 5 (пет) работни дни 

от датата на получаването на настоящия протокол да представи 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 в настоящата обществена поръчка. 

Допълнително изисканите документи се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка с надпис: "Допълнителни документи". Върху опаковката се изписва и пълното 

наименование на настоящата обществена поръчка, наименование, адрес, телефон и факс 

на участника, който представя изисканите от комисията допълнителни документи. 

Опаковката се представя в гр. София, ул. „Триадица" № 8, деловодство на 

Министерство на енергетиката. 

След изтичане на предоставения срок, комисията ще пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи, относно съответствието на участника с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор. 

След извършване на описаните действия, комисията приключи своята работа на 

този етап с подписването на настоящия протокол. 

Настоящия протокол е съставен на 21.11.2018 г. и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП ще бъде публикуван в профила на купувача на Министерството на енергетиката. 

Приложение: Присъствен лист. 

/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(Д н) 

Членове: 
/ П 

/ 7 

1. ... 2 
(Рс а) ( ев) 

i/d /7 
// ( 

3. .. 4. ..d 
{2 (Er- 5а) 

/ 
\ / 

6 

zjamgochian
Typewritten Text
чл. 2 от ЗЗЛД

zjamgochian
Typewritten Text
чл. 2 от ЗЗЛД

zjamgochian
Typewritten Text
чл. 2 от ЗЗЛД




