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ПРОТОКОЛ 1 

 

 

 
 

Днес на 16.08.2017 г. в 10:00 часа в кабинет № 116 на Корпус 1 на Шуменски 
университет "Епископ Константин Преславски" се събра комисия назначена със Заповед № 
1488/16.08.2017 г.  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Тодор Златков Илиев  
и 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасинов - директор на Център "Компютри и 

комуникационни мрежи"  към ШУ; 
2. Драгомир Михайлов Михайлов, - специалист обществени поръчки към ШУ,  
със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие във  възлагането 

на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява с предмет: 
"Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски 
университет "Епископ Константин Преславски". 

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти не присъстваха 
представители на участниците. 

 

Запознавайки се с документите за възлагане на обществена поръчка, комисията 
констатира следното: 

1. Със заповед на ректора № РД-10-1478 / 03.08.2017г. е публикувана Обява за събиране 
на оферти под номер СОО-2017-06 с изх. № РД-09-516 / 03.08.2017 г. относно възлагането на 
обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с наименование: Доставка на 
компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски университет "Епископ 
Константин Преславски.Обособените позиции по поръчката са както следва: 

ОП № 1 „Настолни компютри“  

ОП № 2 „Преносими компютри“ 

ОП № 3 „Монитори“ 

ОП № 4 „Таблети“ 
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ОП № 5 „Проектори“ 

ОП № 6 "Непрекъсваемо захранване (UPS)" 

ОП № 7 „Рутери“ 

ОП № 8 „Виртуална реалност“ 

ОП № 9 „Електронен четец“ 

2. Информация за поръчката е публикувана на 03.08.2017 г. в рубриката "Профил на 
купувача" на интернет страницата на Университета, включваща: обява за обществена поръчка, 
техническа спецификация, проект на договор и образци на документи за участие. На същата 
дата в Портала на обществените поръчки към АОП - рубрика "Информация за обяви", е 
публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 
на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под номер 9066905. От публикуваната по-горе информация 
става ясно, че първоначалния краен срок за получаване на оферти е до 16:30 ч. на 10.08.2017 г. 
като място за провеждане на публичното заседание по отваряне на офертите е посочено 
следното: гр.Шумен, ул. "Университетска" № 115, Корпус 1 на Университета. До обявения 
краен срок за получаване на оферти, в деловодството на Университета бяха постъпили 
необходимия минимум от три оферти по следните обособени позиции на поръчката: 

ОП № 1 „Настолни компютри“; 
ОП № 3 „Монитори“; 
ОП № 6 "Непрекъсваемо захранване (UPS)" 
 
Поради това, че в първоначално обявения срок за получаване на оферти няма постъпили 

необходимия минимум по три оферти по ОП №№ 2,4,5,7,8 и 9, на основание чл. 188, ал.2 от 
ЗОП, срокът за получаване на оферти беше удължен, но само по горе изброените обособени 
позиции (ОП) на поръчката. 

 

За целта на 10.08.2017 г. в 16:30 ч. е публикувана информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти в Портала на обществените поръчки към АОП под 
номер 9067175, като на профила на купувача на Възложителя е публикувано съобщение за 
удължения срок за получаване на оферти. В информацията е посочено като място за 
провеждане на публичното заседание по отваряне на офертите: гр.Шумен, ул. "Университетска" 
№ 115, Корпус 1 на Университета на дата 16.08.2017 г. от 10:00 ч. 

На 16.08.2017 г. в 10:00 ч. на председателя на комисията се представиха подадените 
оферти в процедурата за възлагане на поръчката и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят запозна членовете на комисията с входящия регистър на представените 
оферти, съгласно който до изтичане на окончателния краен срок за подаване на оферти до 16:30 
часа на 15.08.2017 г. са подадени четири оферти от следните участници:  

1. "Дартек" ООД, гр. Русе с вх. № РД-08-595, входирана на 10.08.2017 г.в 10:40 ч.; 
2. "Специализирани бизнес системи" АД, гр. София с вх. № РД-08-596, входирана на 

10.08.2017 г.в 11:03 часа; 
3. "Прима Концепт" ООД, гр. Бургас с вх. РД-08-597, входирана на 10.08.2017 г.в 11:08 

часа; 
4. СД "Офис оборудване Ганев, Къчев, и Сие", гр. Варна, с вх. № РД-08-598, 

входирана на 10.08.2017 г.в 14:54часа; 
 
Председателят съобщи участниците, подали оферти в настоящата процедура и на 

основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, всяко лице от комисията подписа декларация за 
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обстоятелствата по чл. 103, ал.2, от ЗОП. Комисията установи, че всички оферти са подадени в 
съответствие с чл. 47, ал.2 от ППЗОП, в запечатана непрозрачна опаковка. 

Съгласно заповед № РД-10-1488 / 16.08.2017 г. на ректора, комисията започна 
изпълнението на възложената работа с отваряне на постъпилите оферти, което се извърши 
съгласно реда, определен в чл. 97, ал.3 в ППЗОП.  

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на 
постъпването им, съобразно входящия номер, записан върху опаковката и обяви ценовите 
предложения на участниците, както следва: 

 

№ по 
ред 

Наименование на 
участника 

Обособена 
позиция 

Предложена обща 
цена без ДДС в лева 

Предложена надценка 
от цена на 

производител за 
закупуване на 
допълнително 

оборудване с по-добри 
технически 

характеристики в % 
ОП № 1 21 800,00 0 %
ОП № 3 4 684,00 неприложимо
ОП № 5 4 590,00 неприложимо
ОП № 6 695,00 неприложимо

1 "Дартек" ООД 

ОП № 8 1 890,00 0 %
ОП № 1 26 688,00 0 %

ОП № 2 12 449,00 0 %
ОП № 3 4 945,00 неприложимо

ОП № 4 599,00 неприложимо

ОП № 5 4 300,00 неприложимо

ОП № 6 647,50 неприложимо

ОП № 7 78,00 неприложимо

ОП № 8 988,00 0 %

2 
"Специализирани 
Бизнес системи" АД 

ОП № 9 177,00 неприложимо

3 "Прима Концепт" ООД ОП № 6 580,00 неприложимо

ОП № 1 27 156,00 5 %

ОП № 3 4 638,00 неприложимо4 
СД "Офис оборудване 
Ганев, Къчев и Сие" 

ОП № 6 535,00 неприложимо

 
След приключване на публичната част от заседанието, членовете на комисията 

продължиха своята работа на закрито заседание. 
 
В закрито заседание на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

разглеждане на документите на участниците в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка с предмет: "Доставка на компютърно оборудване и офис техника за нуждите на 
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и проверка за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 3



 
Участник „Дартек” ООД.  
Документите от офертата на участника са представени в папка. Офертата се отнася за 

следните обособени позиции на поръчката: ОП № 1 „Настолни компютри, ОП №3 "Монитори, 
ОП № 5 "Проектори", ОП № 6“Непрекъсваемо захранване (UPS)" и ОП № 8 "Виртуална 
реалност".  

Комисията извърши проверка за наличието на изискуемите документи и образци 
съгласно изискванията на Възложителя, както и изискванията на ЗОП. След като установи 
тяхната наличност, комисията пристъпи към разглеждане на представения от участника 
ЕЕДОП, с цел установяване на съответствието на участника съгласно изискванията към 
личното му състояние и критериите за подбор. 

При преглед на представения от участника ЕЕДОП комисията констатира, следното: 
В ЕЕДОП част ІІ "Информация за икономическия оператор", раздел А "Информация за 

икономическия оператор", въпрос относно обособените позиции към поръчката -  посочена 
номерация на обособените позиции за които се отнася офертата. Участникът следва да изпише 
освен това и наименованието на обособените позиции с думи в съответствие с дадените им 
наименования съгласно документацията за участие. 

В ЕЕДОП част ІІІ "Основания за изключване", раздел Г "Други основания за 
изключване…", въпрос № 1 - да се декларира липсата или наличието на обстоятелствата по 
чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици.  

В ЕЕДОП част ІV "Критерии за подбор", раздел А "Годност", въпрос 1, относно това 
дали участникът е вписан в търговския регистър - не е даден отговор. 

 
 
Участник „Специализирани Бизнес Системи “ АД 
Документите от офертата на участника са представени в папка. Офертата се отнася за 

следните обособени позиции на поръчката: ОП № 1 „Настолни компютри, ОП №2 "Преносими 
компютри", ОП №3 "Монитори, ОП №4 "Таблети", ОП № 5 "Проектори", ОП № 
6“Непрекъсваемо захранване (UPS)", ОП № 7 "Рутери", ОП № 8 "Виртуална реалност" и ОП № 
9 "Електронен четец". 

Комисията извърши проверка за наличието на изискуемите документи и образци 
съгласно изискванията на Възложителя, както и изискванията на ЗОП. След като установи 
тяхната наличност, комисията пристъпи към разглеждане на представения от участника 
ЕЕДОП, с цел установяване на съответствието на участника съгласно изискванията към 
личното му състояние и критериите за подбор. 

При преглед на представения от участника ЕЕДОП комисията констатира, следното: 
 
В ЕЕДОП част ІV "Критерии за подбор", раздел В "Технически и професионални 

способности", въпрос 1 б) относно извършените доставки през референтния период.-  
Представената от участника информация следва да се отнася за период от три години 

считано от датата на подаване на офертата т.е. най-ранната възможна дата обхващаща 
референтния период от три години трябва да бъде м. август 2014 г. Информацията относно 
изпълнените доставки да бъде групирана, систематизирана по обособени позиции на поръчката. 
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Участникът доказва наличието на опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с 
предмета на за всяка обособена позиция на поръчката поотделно. 

В ЕЕДОП част VІ "Заключителни положения", информацията по отношение на 
последният абзац не е пълна.  

 
Участник „Прима Концепт“ ООД 
Документите от офертата на участника са представени в папка. Офертата се отнася за 

следната обособена позиция на поръчката: ОП № 6“Непрекъсваемо захранване (UPS). 
Комисията извърши проверка за наличието на изискуемите документи и образци 

съгласно изискванията на Възложителя, както и изискванията на ЗОП. След като установи 
тяхната наличност, комисията пристъпи към разглеждане на представения от участника 
ЕЕДОП, с цел установяване на съответствието на участника съгласно изискванията към 
личното му състояние и критериите за подбор. 

При преглед на представения от участника ЕЕДОП комисията констатира, следното: 
В ЕЕДОП част ІІ "Информация за икономическия оператор", раздел А "Информация за 

икономическия оператор", въпрос № 6. Тук отговор не следва да се дава. Въпроса би имал 
отношение само в случай, че поръчката беше запазена.  

В ЕЕДОП част ІІ "Информация за икономическия оператор", раздел А "Информация за 
икономическия оператор", въпрос последен относно обособените позиции на поръчката.  

Тук трябва да бъде изписан номера и името на обособената позиция за която се подава 
оферта. 

В ЕЕДОП част ІV "Критерии за подбор", раздел В "Технически и професионални 
способности", въпрос № 9. Участникът е декларирал в случай, че бъде избран за изпълнител, по 
време на изпълнението на договора, ще използва наето помещение за извършваната от него 
сервизна дейност. Съгласно чл.67, ал.2 от ЗОП, когато участник във възлагането на обществена 
поръчка е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 
критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП съдържащ 
информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП, както и доказателства за правото на ползване на сервиза. 

След като участникът се позовава на ресурсите трето лице с цел доказване 
съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор, това обстоятелство 
трябва да бъде оповестено в ЕЕДОП, част ІІ " Информация за икономическия оператор", раздел 
В "Информация относно използването на капацитета на други субекти". 

 
Участник СД „Офис Оборудване Ганев, Къчев и с-ие“ ООД 
Документите от офертата на участника са представени в папка. Офертата се отнася за 

следните обособени позиции на поръчката: ОП № 1 „Настолни компютри, ОП №3 "Монитори, 
ОП № 6“Непрекъсваемо захранване (UPS)". 

Комисията извърши проверка за наличието на изискуемите документи и образци 
съгласно изискванията на Възложителя, както и изискванията на ЗОП. След като установи 
тяхната наличност, комисията пристъпи към разглеждане на представения от участника 
ЕЕДОП.Участникът е представил поотделно ЕЕДОП за всяка една обособена позиция по която 
подава оферта, всеки от които е идентичен.  

Комисията констатира, че: 
В ЕЕДОП, част ІІІ "Основания за изключване", раздел В "Основания свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение" в ред 3, участникът е 
допълнил ЕЕДОП, като след всеки въпрос е дал отговор. Горното е нарушение на формата на 
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EE,IJ;QIJ rrpe,IJ;BII,IJ,, KOeTO ~aCTHIIKbT CJie,IJ,Ba ,IJ,a rrpe,IJ,CTaBII HOB TaKbB, C OT6eJI513BaHe IIJIII ,IJ,aBaHe Ha 

OTfOBOp e,IJ,IIHCTBeHO B rpa<J:>aTa IIOcoqeHa B CaMaTa 6naHKa 6e3 ,IJ,a Ce rrpaBHT ,IJ,OIIbJIHeHII51. 

B EE,IJ;OTI, qacT III "OcHoBaHIIH 3a II3KJiroqnaHe", pa3,IJ,en B "OcHoBaHIIH CBbp3aHII c 

HeCbCT051TeJIHOCT, KOH<J:>JIIIKT Ha IIHTepeCII IIJIII rrpo<J:>eCIIOHaJIHO HapyrneHIIe" B pe,IJ, 9, yqaCTHIIKbT e 

,IJ,OIIbJIHIIJI EE,IJ;OTI, KaTo cne,IJ, BCeKII Bbrrpoc e .nan OTroBop. fopHoTo e HapyrneHIIe Ha <J:>opMaTa Ha 

EE,Il;OTI rrpe,IJ,BII,IJ,, KoeTo yqacTHIIKbT cne,IJ,Ba .na rrpe.ncTaBII HOB TaKbB, c oT6eJI513BaHe IIJIII ,IJ,aBaHe Ha 

OTfOBOp e,IJ,IIHCTBeHO B rpa<J:>aTa IIOCOqeHa B CaMaTa 6JiaHKa 6e3 ,IJ,a Ce rrpaBHT ,IJ,OIIbJIHeHII51. 

B EE,Il;OTI qacT III "0cHOBaHII51 3a II3KJIIOqBaHe", pa3,IJ,eJI r ",Il;pym OCHOBaHII51 3a 

II3KJIIOqBaHe ... ", Bbnpoc N2 1 - .na ce ,IJ,eKnap1Ipa JIIIncaTa IIJIII HaJIIIqiieTo Ha o6cT051TeJICTBaTa rro 

qJI.3, T.8 OT 3aKOHa 3a IIKOHOMIIqeCKIITe II <J:>IIHaHCOBIITe OTHOlleHII51 C ,Il,py)l(eCTBaTa, periiCTp1IpaHII B 

IOpiiC,Il,IIKII,IIII C npe<J:>epeHI.J;IIaJieH ,IJ,aHbqeH pe)l(IIM, CBbp3aHIITe C T51X JIIIIJ;a II TeXHIITe ,IJ,eMCTBIITeJIHII 

C06CTBeHIIIJ;II. 

B EE,IJ;OTI qacT IV "Kp1ITep1I1I 3a rro.n6op", pa3,IJ,en B "TexHIIqecKII II npo<J:>eciiOHaJIHII 

crroco6HOCTII", rpa<J:>a 16). YqacTHIIKbT e nocoqiiJI II3IIbJIHeHII cxo,IJ,HII o6eKTII. OT cbrn,aTa He e 

BII,Il,HO, KOII OT II3IIbJIHeHIITe CXO,IJ,HII ,IJ,eMHOCTII 3a KOII o6oco6eHII n031IIJ;IIII Ce OTHaCHT, KaKTO II He e 

51CHO KOHKpeTHIITe BII,IJ,OBe ,IJ,eMHOCTII KOIITO Ca II3nbJIHeHII. He e 51CeH rrepiiO,IJ,a Ha II3nbJIHeHIIe. C 

orne.n Ha TOBa ~acTHIIKbT .na rrpe,IJ,cTaBII HOB EE,IJ;OII, B KOMTO ,IJ,a ce rrocoqii, rrooT,IJ,eJIHO 3a BCHKa 

o6oco6eHa n031IIJ;II51 C KOII ,IJ,OCTaBKII Ce .IJ:OKa3Ba IIOCTaBeHII51 Kp1ITep1I1I 3a no,IJ,60p 3a KOHKpeTHaTa 

o6oco6eHa II031IIJ;II51. ,Il;a Ce ,neTaMJIII3JipaT BII,IJ,OBIITe ,IJ,eMHOCTII, KaKTO nepiiO,IJ,a Ha II3IIbJIHeHIIe C 

nocoqBaHe Ha HaqanHa II KpaiiHa ,IJ,aTa. 

B EE,Il;OII qacT VI "3aKnroqiiTeJIHII noJio)l(eHIIH", JIIIncBa IIH<J:>opMa:u;IIHTa no OTHOIIIeHIIe Ha 

rrocne,nHIIHT a63a:u;. 

C OfJie,IJ, Ha KOHCTaTIIpaHIITe ITO-rope HeCbOTBeTCTBII51 B o<J:>epTIITe Ha yqaCTHIIIJ;IITe II Ha 

OCHOBaHIIe qJI. qJI. 40, an.7 OT YTBbp,IJ,eHIITe BbTpeiiiHII rrpaBIIJia 3a yrrpaBJieHIIe IJ;IIKbJia Ha 

o6mecTBeHII nopbqKII Ha Bb3JIO)l(IITeJIH, KOMIICIIHTa B3e cne,IJ,HIITe perneHIIH: 

1) YqacTHIIIJ;IITe .na npe,IJ,cTaBHT .nonbJIHIITeJIHII ,IJ,oKyMeHTII rro,npo6Ho nocoqeHII B T031I 

npOTOKOJI B CpOK OT 5 (neT) pa60THII ,Il,HII cqiiTaHO OT ,IJ,aTaTa Ha rronyqaBaHeTO My. 

2) ,il;onbJIHIITeJIHIITe .IJ:OKyMeHTII ,IJ,a Ce rrpe,ncTaB51T B 3arreqaTaHa OIIaKOBKa C Ha.IJ:IIIIC 

,IJ,OIIbJIHIITeJIHII ,IJ,OKYMeHTII Ha cne,IJ,HIIHT a,npec: rp. lliyMeH, yn. YHIIBepCIITeTcKa N2115, Kopnyc 1. 
Bbpxy IIJIIIKa ,na ce nocoqii o6rn,ecTBeHaTa rropbqKa 3a KOHTO ce oTHaCHT ,IJ,OKYMeHTIITe II yqacTHIIKbT, 

KOMTO rii rrpe,IJ,cTaBH. ,Il;a ce nocoqii II a,npec 3a KopecnoH,IJ,eHIJ;IIH, a no Bb3MO)l(HOCT II Tene<J:>oH, <J:>aKc II 

eneKTpoHeH a.npec. 

3) IJpOTOKOJia ,na Ce II3IIpaTII ,IJ,O ~aCTHIIIJ;IITe II B Cblll,II51 ,IJ,eH ,na Ce rry6JIIIKyBa B rrpo<J:>IIJia Ha 

KynyBaqa. 

C OfJie,IJ, HY)l(.IJ:aTa OT npe,IJ,CTaBHHe Ha ,IJ,OnbJIHIITeJIHII ,IJ,OKYMeHTII IJpe,nce,IJ,aTeJI51T Ha 
' 

KOMIICII51Ta, qJieHOBeTe II, qe rn,e CBIIKa CJie,IJ,Balll,OTO 3ace,naHIIe Ha KOMIICII51Ta, CJie,IJ, IIOJiyqaBaHe Ha 

,IJ,OKyMeHTIITe IIJIII CJie,IJ, II3TIIqaHe Ha IIOCoqeHII51T no-rope CpOK OT neT pa60THII ,IJ,HII. 

Cne,IJ, TOBa 3ace,naHIIeTo Ha KOMIICIIHTa 6e 3aKp1ITO. 

IIpoToKona ce II3fOTBII 3a rrep1Io,IJ,a OT 16.08.2017 r. - 18.08.2017 r. 

K~MH,C~ .. /p ( ~c"'' .c:::--
~ #J, .. ; ...........•.... 

(T. I1Jmen) 
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