
 

УТВЪРЖДАВАМ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

от работата на определените със Заповед № З-ОФ-25/04.08.2015 г. на 

председателя на КЕВР длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят 

постъпилите оферти в процедурата по Глава осем „а” от ЗОП „Доставка на 

сървърни конфигурации, персонални компютри с монитор,  монохромни принтери 

и мултифункционални машини за нуждите на Комисията за енергийно и водно 

регулиране ”. 

 

 

На 05.08.2015 г., в 11.00 ч., на основание Заповед № З-ОФ-25/04.08.2015 г. на 

председателя на КЕВР, в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, гр. 

София, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, в стая 506 се събраха следните длъжностни лица:  

1. Председател: Юлиян Митев - директор на Дирекция „Обща администрация“ 

 

И членове: 

2. Евгения Сматракалева – главен счетоводител; 

3. Елица Георгиева – главен експерт в Дирекция „Обща администрация“; 

4. Цанко Цанев – главен експерт – ИТ в Дирекция „Обща администрация“; 

 

със задачи: 1. Да получат, разгледат, оценят и класират постъпилите в срок 

оферти в процедурата по избор на изпълнител на обществената поръчка: „Доставка на 

сървърни конфигурации, персонални компютри с монитор,  монохромни принтери 

и мултифункционални машини за нуждите на Комисията за енергийно и водно 

регулиране” при критерий „най-ниска цена”.  

2. Да съставят протокол за резултатите от работата си с предложение за 

класиране на участниците, който да представят на председателя на КЕВР за 

утвърждаване. 

На заседанието на комисията присъства г-н Филип Денев – управител на фирма 

„Си Дотс“ ЕООД – гр. София.  

Г-н Митев откри заседанието в присъствието на всички длъжностни лица 

съгласно горецитираната заповед. Длъжностните лица се запознаха с предавателно-

приемателен протокол за получаване на следните оферти от:  

1. Вх. № ВП-ОФ-10/04.08.2015 г. 14.15 ч. от „КОНТРАКС” АД;  

2. Вх. № ВП-ОФ-11/04.08.2015 г. 15.03 ч. от „СИ ДОТС“ ЕООД; 

3. Вх. № ВП-ОФ-12/04.08.2015 г. 15.33 ч. от „ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД; 

След получаването на пликовете с офертите на участниците длъжностните  лица 

попълниха декларации по чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществени поръчки за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.  

Преди да пристъпят към отваряне на офертите, всички длъжностни лица се 

запознаха с Публична покана, публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП 

относно „Доставка на сървърни конфигурации, персонални компютри с монитор,  

монохромни принтери и мултифункционални машини за нуждите на Комисията за 

енергийно и водно регулиране ”, с документацията за участие и  приложените към нея 

образци.  

Длъжностните лица започнаха работата си, като приеха, че отварянето на 

офертите ще бъде по реда на тяхното постъпване в деловодството. Длъжностните лица 

приеха, в случай, че липсва някой от документите или те не отговарят на изискванията 

на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, 

а ако има неяснота по съдържанието на някой от документите представени от 
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участниците, по преценка може да бъде изискано от участниците да представят 

допълнителни документи и разяснения, без това да променя техническото им 

предложение.  

Длъжностните лица извършиха проверка за наличието и редовността на 

документите съдържащи се в Плика на участниците съгласно изискванията на Раздел ІII, 

т. 1, 1.1. до 1.7. включително, както и съгласно Раздел ІІІ, доказващи техническите 

възможности и/или квалификация на участниците и извърши формална проверка по 

Раздел ІІI, за представена информация по т. 1-3.  

1. Вх. № ВП-ОФ-10/04.08.2015 г. 14.15 ч. от „КОНТРАКС” АД;  

Длъжностните лица констатираха, че пликът е непрозрачен, запечатан, с 

ненарушена цялост. Същият е надписан и означен съгласно изискванията на 

Възложителя, съдържащи се в публичната покана и документацията за участие в 

процедурата. Тъй като пликът с офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 2 от 

ЗОП и на тези на Възложителя, длъжностните лица пристъпиха към отварянето на плика 

и извършиха проверка за наличието на отделен запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост съгласно изискванията на Възложителя в документацията.  

 Длъжностните лица пристъпиха към преглед на документите, съдържащи се в 

Раздел ІІІ, т. 1, 1.1. до 1.7. включително и Раздел ІІ, т. 1-3 от документацията за участие 

в процедурата. 

 Въз основа на така представените документи длъжностните лица приеха, че 

документите отговарят на изискванията в Публичната покана и в документацията на 

участие, поради което няма пречки да пристъпят към разглеждане на предложението на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката. 

 2. Вх. № ВП-ОФ-11/04.08.2015 г. 15.03 ч. от „СИ ДОТС“ ЕООД; 

Длъжностните лица констатираха, че пликът е непрозрачен, запечатан, с 

ненарушена цялост. Същият е надписан и означен съгласно изискванията на 

Възложителя, съдържащи се в публичната покана и документацията за участие в 

процедурата. Тъй като пликът с офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 2 от 

ЗОП и на тези на Възложителя, длъжностните лица пристъпиха към отварянето на плика 

и извършиха проверка за наличието на отделен запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост съгласно изискванията на Възложителя в документацията.  

 Длъжностните лица пристъпиха към преглед на документите, съдържащи се в 

Раздел ІІІ, т. 1, 1.1. до 1.7. включително и Раздел ІІ, т. 1-3 от документацията за участие 

в процедурата. 

 Въз основа на така представените документи длъжностните лица приеха, че 

документите отговарят на изискванията в Публичната покана и в документацията на 

участие, поради което няма пречки да пристъпят към разглеждане на предложението на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката. 

 3. Вх. № ВП-ОФ-12/04.08.2015 г. 15.33 ч. от „ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС“ 

ЕООД; 

Длъжностните лица констатираха, че пликът е непрозрачен, запечатан, с 

ненарушена цялост. Същият е надписан и означен съгласно изискванията на 

Възложителя, съдържащи се в публичната покана и документацията за участие в 

процедурата. Тъй като пликът с офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 2 от 

ЗОП и на тези на Възложителя, длъжностните лица пристъпиха към отварянето на плика 

и извършиха проверка за наличието на отделен запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост съгласно изискванията на Възложителя в документацията.  

 Длъжностните лица пристъпиха към преглед на документите, съдържащи се в 

Раздел ІІІ, т. 1, 1.1. до 1.7. включително и Раздел ІІ, т. 1-3 от документацията за участие 

в процедурата. 

 Въз основа на така представените документи длъжностните лица констатираха, 

че участникът не е представил документите по Раздел ІІ, т. 2, 2.2 от документацията и не 

е спазил изискването на Раздел ІІI, т. 2, 2.8, че всички документи в офертата трябва да 

бъдат на български език, а ако в офертата са включени документи на чужд език, те 

следва да са придружени със заверен превод на български език или да са с легализиран 
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превод на български език. Комисията взе единодушно решение да отстрани участника 

„ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата. 

ІІ. Длъжностните лица продължиха работата си по отваряне на ценовите 

предложения на участниците, допуснати до този етап по реда на постъпването им в 

деловодството на ДКЕВР, както следва:  

1. Вх. № ВП-ОФ-10/04.08.2015 г. 14.15 ч. от „КОНТРАКС” АД;  

Длъжностните лица констатираха, че пликът с ценовото предложение е 

непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост. Същият е надписан и означен съгласно 

изискванията на Възложителя, съдържащи се в публичната покана и документацията за 

участие в процедурата. Длъжностните лица пристъпиха към отварянето на плика и 

извършиха проверка за наличието на попълнено ценово предложение съгласно 

изискванията на Образец № 6 към документацията за участие.    

 Въз основа на представеното предложение длъжностните лица приеха, че същото 

отговаря на изискванията на Възложителя, като предлаганата цена е 38 257 лв. без ДДС. 

2. Вх. № ВП-ОФ-11/04.08.2015 г. 15.03 ч. от „СИ ДОТС“ ЕООД; 

Длъжностните лица констатираха, че пликът с ценовото предложение е 

непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост. Същият е надписан и означен съгласно 

изискванията на Възложителя, съдържащи се в публичната покана и документацията за 

участие в процедурата. Длъжностните лица пристъпиха към отварянето на плика и 

извършиха проверка за наличието на попълнено ценово предложение съгласно 

изискванията на Образец № 6 към документацията за участие.    

 Въз основа на представеното предложение длъжностните лица установиха, че 

предлаганата цена е 47 661 лв. без ДДС, която надвишава прогнозната стойност за 

изпълнение на поръчката, посочена от Възложителя в Публичната покана. 

Предвид гореизложеното и прилагайки критерия за избор на изпълнител 

„най-ниска цена” длъжностните лица, определени със Заповед № З-ОФ-

25/04.08.2015 г.  предлагат следното класиране на участниците, както следва:  

На І място –  „КОНТРАКС” АД с предлагана цена 38 257 лв. без ДДС 

На ІІ място – „СИ ДОТС“ ЕООД с предлагана цена 47 661 лв. без ДДС 

 

Настоящата част от протокола отразява резултатите от извършената работа 

на длъжностните лица до 12.30 ч. на 05.08.2015 г.  

Предвид приключване работата си и на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, 

длъжностните лица съставиха настоящия протокол, който отразява резултатите от 

работата им и който да бъде представен на вниманието на председателя на Комисията за 

енергийно и водно регулиране в качеството му на Възложител по смисъла на чл. 8, ал. 3 

във връзка с ал. 2 от ЗОП за утвърждаване. 

      

Приложения: 

1. Постъпилите 3 броя оферти за участие в процедурата по списък;  

2. Заповед № З-ОФ-25/04.08.2015 г.; 

3. Четири (4) броя декларации по чл. 101г, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 и  

т. 3 от ЗОП, подписани от длъжностните лица; 

4. Приемателно-предавателен протокол от 05.08.2015 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  / Ю. М. / 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. /Е. С./ 

2. /Ц. Ц./  

3. /Е. Г./ 

 


