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П Р О Т О К О Л   № 1 
 

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 461/13.11.2019 г. на Ректора на 
УАСГ за наличието и редовността на документите за подбор на подадените оферти в 
обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка и инсталиране на 
компютърна техника и периферия и провеждане на обучение за работа с нея“ за 
изграждането и развитието на Център за компетентност „Чисти технологии за 
устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по проект № 
BG05M2OP001-1.002-0019, с наименование „Чисти технологии за устойчива околна 
среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ , финансиран по ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж”. 
 
 На 13.11.2019 г. в 10:00 ч. в гр. София, в изпълнение Заповед № 461/13.11.2019 г. на 
Ректора на УАСГ за определяне състава на комисия за провеждане на обществена поръчка 
чрез открита процедура с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърна техника и 
периферия и провеждане на обучение за работа с нея“ за изграждането и развитието на 
Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, 
енергия за кръгова икономика“ по проект № BG05M2OP001-1.002-0019, с наименование 
„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова 
икономика“ , финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и след 
получаване на постъпилите оферти, в заседателната зала на втори етаж на УАСГ, на адрес гр. 
София, ул. Христо Смирненски № 1, се събра комисия в състав: 

 
Председател: адв. Мирена Русева – правоспособен юрист 

  
 Членове: 
1. гл. ас. д-р инж. Боян Петров – изследовател, СФ; 
 2.      инж. Добрил Вълчев – млад учен, ХТФ; 
 3.      Десислава Иванова-Николова – счетоводител, ФСО; 
 4.      Виктор Ямболиев – администратор компютърни системи, УЦИТ; 
 5.      инж. Павел Давидов – представител на ВОН КНСБ; 
 6.      Георги Кадийски – студент, ХТФ, V курс, представител на студентски 
съвет.  

 Председателят на Комисията – адв. Мирена Русева – правоспособен юрист откри 
заседанието и прочете заповедта на Ректора за състава на Комисията. 
   
 Председателят на комисията обяви, че е подадена 1 /една/ оферта, както следва:  

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД с вх. № 1/11.11.2019 г. подадена 
в 16:50 часа; 
 

 Липсват оферти подадени след крайния срок. 
 

След получаване на постъпилата оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 
всички членове на комисията попълниха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за 
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обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 

На заседанието на Комисията не присъстват представители на участника, нито 
представители на средствата за масово осведомяване. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на опаковката, както следва: 

  
1. Оферта на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД с вх. № 1/11.11.2019 

г. подадена в 16:50 часа, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК:  
121814067, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. 
София 1517, район р-н Подуяне, ул. „Бесарабия“ No 24, тел.: 02/91945, факс: 02/9455959, e-mail: 
sbs@sbs.bg, представлявано от Кирил Желязков - Изпълнителен директор, Борислав Братанов - 
Член на СД и търговски директор и Теодор Анадолиев – Член на Съвета на директорите (начин на 
представляване – заедно и поотделно). 

 
Комисията оповести съдържанието на документите, провери за наличието на отделен 

запечатан плик и констатира наличие на отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в 
опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

 
Комисията констатира наличието на всички описани в списъка документи на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД. 
 
С това комисията приключи публичната част от заседанието си. 

 
Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

на документите в офертата. 
 

      Комисията извърши проверка на представените от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ“ АД документи. 
 

Комисията установи, че в офертата се съдържа 1 (един) единен европейски документ 
за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и 
условията на възложителя 

 В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган или възложителя, в полето „Референтен номер на досието, определен от 
възлагащия орган или възложителя“ участникът е попълнил номера на Решението за 
обявяване на процедурата. В предоставеният от Възложителя образец на еЕЕДОП не е 
посочен референтен номер на досието. Съответното поле е неприложимо по настоящата 
процедура и участникът следва да го остави непопълнено; 

 В Част II: Информация за икономическия оператор, в полето „Когато е 
приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 
икономическият оператор желае да направи оферта“ участникът е вписал текст, който 
не е относим към настоящата обществена поръчка, а именно: „За Обособена позиция № 
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2 „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Института по роботика по проект 
№ КП-06-Н22/5, финансиран от ФНИ“; 

 Съгласно съдържанието на т. 4. “Минимални изисквания към технически и 
професионални способности от „Минимални изисквания за икономическо и финансово 
състояние от документацията за участие“ участникът следва да е изпълнил  общо за 
последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет 
и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката. Под дейност „идентична или 
сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира доставка на компютърни 
конфигурации и компютърна периферия, в обем съответстващ на обема (броя, посочен в 
техническата спецификация за съответния артикул) на настоящата обществена поръчка. 
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част 
IV: Критерии за подбор еЕЕДОП. Комисията констатира, че участникът декларира в 
еЕЕДОП, че е извършил доставки на 70 бр. лаптопи, Кoмпютър-30бр., Принтери–12бр., 
Принтери (МФУ)-15. Съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация 
участникът следва да е изпълнил доставка на мин. 7 бр. лаптопи, 3 бр. мултифункционални 
устройства и 2 броя мултимедийни проектори. Предвид изложеното, комисията не е в 
състояние да констатира дали участникът е изпълнил доставка на компютърна периферия 
(мултимедийни проектори – 2 бр.) в обем съответстващ на обема (броя, посочен в 
техническата спецификация за съответния артикул) на настоящата обществена поръчка.   
 

Констатации за наличност на  изискващите се  документи: 
 
Всички документи са  налични в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията за 

участие в откритата процедура. 
 

Констатации за редовност на представените документи: 
 
Всички останали представени документи са с формата и съдържанието в съответствие с 

изискванията на ЗОП и документацията за участие  в откритата процедура. 
      

Предвид горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  от ППЗОП, 
Комисията указва на участника документите, който следва да представи 
допълнително: 

1. ЕЕДОП в електронен вид, съдържащ информация, съгласно 
документацията за участие. 

 
Предвид гореизложените констатации на Комисията, назначена със Заповед №  

461/13.11.2019 г. на Ректора на УАСГ за разглеждане, оценка и класиране на офертите по 
настоящата обществена поръчка и във връзка с установени: липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередност, съобразно посоченото от 
Комисията в настоящия протокол, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на 
протокола участникът, подал оферта за настоящата обществена поръчка, следва да представи 
съответните документи, които Комисията е констатирала, по-горе като липсващи и тези за 
отстраняване на несъответствията. Участникът, може, в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи или да представи 
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.  
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Настоящият протокол е изготвен на 18.12.2019 г. и подписан от всички членове на 

комисията.  
 
 
КОМИСИЯ: 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ -  (подпис, ЗЗЛД, GDPR) 
/ адв. Мирена Русева – правоспособен юрист/ 

      
            ЧЛЕНОВЕ: 1. (подпис, ЗЗЛД, GDPR) 

/гл. ас. д-р инж. Боян Петров – изследовател, СФ/ 
 
2. (подпис, ЗЗЛД, GDPR) 
/инж. Добрил Вълчев – млад учен, ХТФ/ 

 
                 3. (подпис, ЗЗЛД, GDPR) 

 /Десислава Иванова-Николова – счетоводител, 
ФСО/ 

 
4. (подпис, ЗЗЛД, GDPR) 
/Виктор Ямболиев – администратор компютърни 
системи, УЦИТ/ 

 
5. (подпис, ЗЗЛД, GDPR) 
/инж. Павел Давидов – представител на ВОН 
КНСБ / 

 
6. (подпис, ЗЗЛД, GDPR) 
/Георги Кадийски – студент, ХТФ, V курс, 
представител на студентски съвет/ 

 
 

 


