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ПРОТОКОЛ 

На 08.09.2016 г., от 10,30 ч. в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР), намираща се на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 5, в зала 5, се проведоха 

заседания на комисията, назначена със Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. за разглеждане на 

офертите за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка 

на компютри и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три 

обособени позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г.  

 

Заседанията се проведоха от комисия в състав:  

Председател: 

Наталия Кирилова Кирова, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

Членове: 

1. Цанко Тодоров Цанев, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

2. Лора Николаева Николова, главен експерт в отдел ФСД в дирекция ОА. 

Комисията в пълен състав започна работата след получаване на протокола по чл.48, ал.6 

от ППЗОП и представените оферти в деловодството на КЕВР. 

Председателят на комисията прочете Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. на 

председателя на КЕВР и председателят и членовете на комисията подписаха декларацията по 

чл.103, ал.2 от ЗОП.  

При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците: 

1. Благовеста Сотирова, представител на „Сиенсис“ АД; 

2. Анна Манчева - Димова, представител на „Контракс“ АД. 

 

В определения съгласно Обявление №ОП-5 от 26.07.2016 г.  срок за подаване на оферти - 

31.08.2016 г. до 17:30 часа са постъпили 7 (седем) броя оферти от участници, както следва: 

  

1. „СМАРТ СОФТ“ ЕООД Вх. № ВП-ОФ-31/31.08.2016 г., 9.52 ч. 

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” Вх. № ВП-ОФ-32/31.08.2016 г., 10.01 ч. 

3. „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД Вх. № ВП-ОФ-33/31.08.2016 г., 13.39 ч. 

4. „КОНТРАКС“ АД Вх. № ВП-ОФ-34/31.08.2016 г., 15.02 ч. 

5. „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД Вх. № ВП-ОФ-35/31.08.2016 г., 16.28 ч. 

6. „ДИДЖИТЕК“ ООД Вх. № ВП-ОФ-36/31.08.2016 г., 16.30 ч. 

7. „СИЕНСИС“ АД Вх. № ВП-ОФ-37/31.08.2016 г., 16.50 ч. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ В 

ОПАКОВКИТЕ 

1. Оферта на „СМАРТ СОФТ“ ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 

ЕЕДОП – 1 бр., техническо предложение за обособена позиция № 2, запечатан 

непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ – 1 брой за обособена позиция №2, копие от 

сертификат за въведена система за управление на качеството, декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. 

„в“ от ППЗОП, декларация за срок на валидност на офертата, декларация за предлаганото 

оборудване. Членовете на Комисията и представителите на участниците подписаха плика 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. 

2. Оферта на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”. Съдържанието на плика е следното: 

ЕЕДОП – 1 бр., техническо предложение за обособена позиция № 3, запечатан 

непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ – 1 брой за обособена позиция №3, копие от 
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сертификат за въведена система за управление на качеството, декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. 

„в“ от ППЗОП, декларация за срок на валидност на офертата, декларация за предлаганото 

оборудване, референции за изпълнени договори за доставка. Членовете на Комисията и 

представителите на участниците подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение. 

3. Оферта на „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 

ЕЕДОП – 1 бр., техническо предложение за обособена позиция № 3, запечатан непрозрачен 

плик „Предлагани ценови параметри“ – 1 брой за обособена позиция №3, копие от сертификат 

за въведена система за управление на качеството, декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от 

ППЗОП, декларация за срок на валидност на офертата, декларация за предлаганото оборудване, 

декларация за средногодишен брой служители. Членовете на Комисията и от представители 

участниците подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. 

4. Оферта на „КОНТРАКС“ АД. Съдържанието на плика е следното: 

ЕЕДОП – 2 бр., технически предложения за обособени позиции № 2 и 3, 2 броя 

запечатани непрозрачни пликове „Предлагани ценови параметри“, съответно за обособени 

позиции № 2 и 3, декларации по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП – 2 бр., декларации за срок на 

валидност на офертата – 2 бр., декларации за предлаганото оборудване – 2 броя. Членовете на 

Комисията и представител на участниците подписаха пликовете „Предлагани ценови 

параметри“ и техническите предложения. 

5. Оферта на „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД. Съдържанието на плика е следното: 

ЕЕДОП – 1 бр., техническо предложение за обособена позиция № 1, запечатан 

непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ – 1 брой за обособена позиция №1, копие от 

сертификат за въведена система за управление на качеството, декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. 

„в“ от ППЗОП, декларация за срок на валидност на офертата, декларация за предлаганото 

оборудване. Членовете на Комисията и представителите на участниците подписаха плика 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. 

6. Оферта на „ДИДЖИТЕК“ ООД. Съдържанието на плика е следното: 

ЕЕДОП – 2 бр., технически предложения за обособени позиции № 2 и 3, 2 броя 

запечатани непрозрачни пликове „Предлагани ценови параметри“ , съответно за обособени 

позиции № 2 и 3, декларации по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП – 2 бр., декларации за срок на 

валидност на офертата – 2 бр., декларации за предлаганото оборудване – 2 броя. Членовете на 

Комисията и представител на участниците подписаха пликовете „Предлагани ценови 

параметри“ и техническите предложения. 

7. Оферта на „СИЕНСИС“ АД. Съдържанието на плика е следното: 

ЕЕДОП – 1 бр., техническо предложение за обособена позиция № 1, запечатан 

непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ – 1 брой за обособена позиция № 1, копие от 

сертификат за въведена система за управление на качеството, декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. 

„в“ от ППЗОП, декларация за срок на валидност на офертата, декларация за предлаганото 

оборудване. Членовете на Комисията и представител на участниците подписаха плика 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. 

С това приключи публичната част от първото заседание на комисията. След напускането 

на представителите на участниците, присъстващи в залата, комисията продължи дейността си, 

както следва: 

Разгледани бяха обстойно представените от участниците ЕЕДОП и комисията 

констатира следните липси и нередовности, за които указва реда за тяхното отстраняване: 

В част ІІІ „Информация за изключване“ на ЕЕДОП се декларира от участниците липса на 

обстоятелства, които са основание за отстраняване от участие в процедурата. Съгласно чл. 40 от 

ППЗОП, освен лицата, които представляват участника, такива декларации следва да представят 

и членовете на неговите управителни и контролни органи.  

В тази връзка на основание чл.41, ал.1 от ППЗОП ЕЕДОП следва да бъде подписан и от 

членовете на посочените органи на участника, когато са налице такива, с цел потвърждаване на 

декларираните обстоятелства. Това изискване е посочено от възложителя и в документацията 

по провеждане на процедурата. 
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Участникът Кооперация „Панда“ е представил ЕЕДОП, подписан от председателя на 

кооперацията. При проверка, извършена в Търговския регистър се установи, че съгласно 

актуалния учредителен акт на участника той има управителен и контролен съвет.  

Подаденият от кооперация „Панда“ ЕЕДОП като участник в процедурата не е подписан 

от лицата, които са членове на неговия управителен и контролен съвет. 

Предвид това на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участникът Кооперация „Панда“ може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП, подписан и от членовете на неговите управителен и контролен съвети с 

цел деклариране съответствието на изискванията към лично състояние съгласно ЗОП. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

След изтичането на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията ще се събере на ново 

заседание, в което ще вземе окончателно решение за съответствието на участниците на 

изискванията за участие в процедурата. 

Настоящият протокол следва да се изпрати от председателя на комисията до всички 

участници на посочените в офертите им електронни пощи и факс номера. 

 

 

 

Председател: 

 

Наталия Кирова: .....................   

 

Членове:  

 

Цанко Цанев: ............................ 

 

Лора Николова: ........................ 


