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ПРОТОКОЛ  № 1 

  

От работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник 

ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, за отваряне и 

разглеждане на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на работни станции и 

мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)““ по 2 

(две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Днес, 29.05.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 

в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав: 

 Председател: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика 

и 

 Членове: 

-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

- Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и технологии“ 

и експерт  изследовател към проект УНИТе. 

 

 за да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната обществена 

поръчка. 

В деня на провеждане на заседанието по обществена поръчка чрез открита процедура с 

предмет: Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на 

проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в eобществото (УНИТе)““ по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1 „Работна станция“ и Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“, 

председателят на комисията получи с Приемно-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от 

ППЗОП подадените в срок до 16:30 ч. на 28.05.2020 г. оферти. 

След получаване на Приемно-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, 

председателя на комисията информира членовете за постъпилите оферти по реда на тяхното 

подаване:  

 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на участника 
Адрес / телефон / ел. адрес Вх. №/ дата/ час 

1 ДИЛЕКС ООД 

град София 1330 

бул. „Възкресение“ № 33, бл.1, вх.1, ап.2 

лице за контакт: Милен Димитров 

тел.: 02/ 988 79 00, факс: 02/ 822 11 55 

РД-08-384/27.05.2020 

г. 

11:16 часа 
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e-mail: office@dilex.bg  

2 СТЕМО ООД 

град Варна 

бул. „Ген. Колев“ 113 

сграда Никулицел, ет.7, офис 7.12 

тел.: 052 600 661, факс: 066 800 465 

e-mail: vn.office@stemo.bg  

www.stemo.bg  

РД-08-386/28.05.2020 

г. 

10:07 часа 

3 

СД „ОФИС 

ОБОРУДВАНЕ 

ГАНЕВ, 

КЪНЧЕВ И С-

ИЕ“ 

град Варна 

ул. „Хан Аспарух“ № 10,  

(за МИКРОЕФЕКТ) 

тел.: 052 / 615 142, тел./факс: 052 / 

615 143 

0899 842934 

e-mail: office@microeffect-bg.com  

РД-08-387/28.05.2020 

г. 

10:08 часа 

4 
КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“ 

град София 1784, 

бул. „Цариградско шосе“ № 139 

лице за контакт: Христо Костов 

тел.: 02 / 97 66 896, факс: 02 / 97 66 879 

e-mail: zop@office1.bg  

РД-08-388/28.05.2020 

г. 

10:47 часа 

5 СИЕНСИС АД 

град София 1680 

ул. „Лерин“ 44-46, ж.к. „Бели Брези“ 

лице за контакт: Николай Медаров 

тел.: 02 / 958 36 00, факс: 02 / 958 30 36 

e-mail: office@cnsys.bg  

РД-08-389/28.05.2020 

г. 

13:15  часа 

6 
ДИДЖИТЕК 

ООД 

град София 1784 

ж.к. Младост 1, бл.39, вх. Г, ап.3 

тел.: +359 2 974 09 00,  

факс: +359 2 974 09 19 

e-mail: info@digiteq.com 

www.digiteq.com  

РД-08-391/28.05.2020 

г. 

15:53  часа 

 

На публичното заседание не присъстваха участници или техни представители.  

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 

След като се запознаха със списъка на постъпилите оферти и в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха декларации за  

отсъствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП. 

 

След попълване на посочените по-горе декларации, комисията пристъпи към отваряне 

на офертите и извършване на действия по чл.54, ал.3-5 от ППЗОП. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, съгласно реда им на получаване и 

оповестяване на тяхното съдаржание, както следва: 

 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg
mailto:office@dilex.bg
mailto:vn.office@stemo.bg
http://www.stemo.bg/
mailto:office@microeffect-bg.com
mailto:zop@office1.bg
mailto:office@cnsys.bg
mailto:info@digiteq.com
http://www.digiteq.com/
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Участник „ДИЛЕКС ООД с подадена оферта Вх. № РД-08-384/27.05.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

  

Участник СТЕМО ООД, подадена оферта Вх.№ РД-08-386/28.05.2020 г.  

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделени запечатани пликове, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ по 

отделните обособени позиции.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника отнасящ 

се за Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника отнасящ 

се за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“.  

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи, а именно 

опис на документите съдържащи се в офертата. 

  

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП  председателят отвори офертата на Участник  СД 

„ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪНЧЕВ И С-ИЕ“ с Вх.№ РД-08-387/28.05.2020 г.  

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 
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На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

 

Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, подадена оферта Вх.№ РД-08-388/28.05.2020 

г.  

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделени запечатани пликове, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ по 

отделните обособени позиции.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника отнасящ 

се за Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника отнасящ 

се за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“.  

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи, а именно 

опис на документите съдържащи се в офертата. 

  

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП  председателят отвори офертата на Участник  

СИЕНСИС АД с Вх.№ РД-08-389/28.05.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 
 

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ 

http://www.eufunds.bg/
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В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

 

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП  председателят отвори офертата на Участник  

ДИДЖИТЕК ООД с Вх.№ РД-08-391/28.05.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 
На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от  

заседанието на комисията. 

Поради служебна ангажираност заседанието на комисията бе закрито.  

 

Днес, 10.06.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 

в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав: 

 Председател: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика 

и 

 Членове: 

-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

- Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и технологии“ 

и експерт  изследовател към проект УНИТе. 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

документите на учстниците и проверка за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, както следва:  

  

Участник „ДИЛЕКС ООД с подадена оферта Вх. № РД-08-384/27.05.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

Комисията констатира, че участника е представил еЕЕДОП.  

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

http://www.eufunds.bg/
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Част III: Основания за изключване, раздел: В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, въпрос:  Активите 

на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда? е даден от страна на 

участника отрицателен отговор.  

На уточнителният въпрос: Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС ? отново е даден отрицателен отговор.  

Комисията счита че в тази си част на ЕЕДОП участника следва да посочи интернет 

адреса на Търговският регистър , доколкото въпросната информация е публично достъпна и 

се предоставя безплатно на органа от тази институция. 

Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: Технически и професионални способности, 

Въпрос: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни 

доставки от конкретния вид: Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три 

години и да приемат опит отпреди повече от три години. 

Участника е посочил изпълнението на една доставка с възложител Софийска вода АД, 

включваща: Гаранционна поддръжка и пълно сервизно обслужване на машини Konica Minolta 

и монтираните в тях допълнителни модули и софтуер за управление на печата, копирането и 

сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за копиране, принтиране 

и сканиране. 

С период на изпълнение 20.08.2014 г. – 20.08.2018 г.  

По отношение на така даденото описание от страна на участника, комисията счита че 

е в невъзможност да извърши преценка за съответствието на офертата с обявения критерий за 

подбор, поради обстоятелството, че в случая не изяснен обема на изпълнената доставка от 

страна на участника.  

Съгласно предварително обявените условия, участника през визираният от 

възложителят период следва да е извършил доставка на не по‐малко от 4 бр. принтери или 

скенери или мултифункционални устройства. 

По отношение на срокът на изпълнение на дейностите:  

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, техническите и 

професионални способности на участниците може да се доказват през законоопределен 

период, а именно период от три години от датата на подаване на офертата.  

В тази връзка комисията счита, че тази доставка независимо че е сходна с предмета на 

поръчката,  част от същата е изпълнена извън нормативно определеният период.  

В тази връзка комисията , счита че участника следва да представи нов ЕЕДОП в който 

да посочи изпълнението на дейностите през нормативно определеният период, а именно до 

три години считано от датата на подаване на офертата. 

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника „ДИЛЕКС ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване 

на протокола да представят допълнително еЕЕДОП с които да отстрани констатираните по-

горе несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. 

Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   
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Участник СТЕМО ООД.  

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“ 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Моров, който е управител 

на дружеството.  

След справка в ТР се установи, че дружеството се представлява поотделно от трима 

управители, а именно: ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ и 

ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ.  

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от единият управител на дружеството.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан 

от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП. 

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника СТЕМО ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола да представят допълнително еЕЕДОП с които да отстрани констатираните по-горе 

несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. 

Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Моров, който е управител 

на дружеството.  

След справка в ТР се установи, че дружеството се представлява поотделно от трима 

управители, а именно: ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ и 

ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ.  

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от единият управител на дружеството.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан 

от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП. 

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника СТЕМО ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола да представят допълнително еЕЕДОП с които да отстрани констатираните по-горе 

несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. Университетска 

№115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

Поради служебна ангажираност на председателят на комисията заседанието бе 

закрито.  

Днес, 26.06.2020 г. от 15.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 

в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав: 

 Председател: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика 

и 

 Членове: 

-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

- Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и технологии“ 

и експерт  изследовател към проект УНИТе. 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

документите на учстниците и проверка за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, както следва:  

 

 

Участник  СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪНЧЕВ И С-ИЕ“  

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

 

Част III: Основания за изключване, раздел: А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, въпрос: Издадена ли е по отношение на икономическия 
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оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен 

орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява 

контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-

горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? Е даден 

отрицателен отговор.  

На уточнителният въпрос: Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа ?  не е даден отговор. 

Комисията счита че в тази си част на ЕЕДОП участника следва да посочи интернет 

адреса на Министерство на правосъдието, доколкото въпросната информация е достъпна за 

възложителят и се предоставя безплатно на органа от тази институция. 

 

Част III: Основания за изключване, раздел: В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, въпрос:  

Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:  

а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или  

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно 

националните законови и подзаконови актове27,  

или  

д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

 е даден от страна на участника отрицателен отговор.  

На уточнителният въпрос: Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете:? Не е  даден отговор.  

Комисията счита че в тази си част на ЕЕДОП участника следва да посочи интернет 

адреса на Търговският регистър , доколкото въпросната информация е публично достъпна и 

се предоставя безплатно на органа от тази институция.  

 

Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, въпрос: Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за 

услуги: През референтния период39 икономическият оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или 

частни субекти: 

Участника е посочил изпълнена доставка с възложител Икономически Университет – 

Варна, която е сходна с предмета на поръчката.  

Липсва посочена начална и крайна датата на изпълнение, а само е посочена една дата: 

10/12/2019 г. 

Комисията счита че в тази си част от ЕЕДОП, участника следва изрично да уточни 

началната и крайната дата на изпълнение на декларираната дейност.  
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С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪНЧЕВ И С-ИЕ“  в срок от 5 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представят допълнително 

еЕЕДОП с които да отстрани констатираните по-горе несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. Университетска 

№115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, Офертата се отнася за Обособена позиция 

№ 1 „Работна станция“ и Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“ 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-жа Николова, която е 

председател на кооперацията.  

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 

40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на кооперацията.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан 

от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП, а именно управителният и 

контролният съвет на кооперацията.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“в срок от 5 работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола да представят допълнително еЕЕДОП с които да отстрани 

констатираните по-горе несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. Университетска 

№115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 
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След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

 

Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: Технически и професионални способности, 

Въпрос: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни 

доставки от конкретния вид: Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три 

години и да приемат опит отпреди повече от три години. 

Участника е посочил изпълнението на една доставка с възложител Дирекция за 

национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ – София и с предмет: „Закупуване на 

сървъри, UPS, копирни машини, компютърни конфигурации и скенери“ с пет обособени 

позиции, както следва: Закупуване на 10 броя копирни машини.  

По отношение на така даденото описание от страна на участника, комисията счита че 

е в невъзможност да извърши преценка за съответствието на офертата с обявения критерий за 

подбор, поради обстоятелството, че в случая не е изяснено, дали участника е извършил 

доставка на не по‐малко от 4 бр. принтери или скенери или мултифункционални устройства. 

В тази връзка комисията счита че участника, не удостоверил съответствието си с 

критерият за подбор.  

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-жа Николова, която е 

председател на кооперацията.  

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 

40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на кооперацията.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан 

от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП, а именно управителният и 

контролният съвет на кооперацията.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“в срок от 5 работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола да представят допълнително еЕЕДОП с които да отстрани 

констатираните по-горе несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. Университетска 

№115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

Днес, 09.07.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 

в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав: 
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 Председател: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика 

и 

 Членове: 

-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

- Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и технологии“ 

и експерт  изследовател към проект УНИТе. 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

документите на учстниците и проверка за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, както следва:  

Участник  СИЕНСИС АД  

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“. 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Медаров, която е 

председател на акционерното дружество.  

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 4 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 

40, ал. 1 , т. 4 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на дружеството.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи нов ЕЕДОП 

подписан от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 4 от ППЗОП.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника СИЕНСИС АД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване 

на  протокола да представят допълнително еЕЕДОП с които да отстрани констатираните по-

горе несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. 

Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

Поради ангажираност на членовете на комисията заседанието бе закрито. 

 

Днес, 14.07.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 

в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав: 

Председател: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика 

и 
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 Членове: 

-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

- Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и технологии“ 

и експерт  изследовател към проект УНИТе. 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

документите на учстниците и проверка за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, както следва:  

Участник  ДИДЖИТЕК ООД с Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 

„Работна станция“ 
След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

 

Част III: Основания за изключване, Раздел Б: Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски, въпрос: Икономическият оператор извършил ли е 

нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която е 

установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 

държавата на установяване?, участника е дал отрицателен отговор.  

Даден е отговор и на уточнителният въпрос, като за издател на документа е посочена 

столична община.  

Комисията, счита че в тази си част следва и да се посочи и НАП.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника ДИДЖИТЕК ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на 

получаване на  протокола да представят допълнително еЕЕДОП с които да отстрани 

констатираните по-горе несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. 

Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

 

С оглед на така направените констатации и на основание чл. 104, ал.4 от ЗОП, 

във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол, участниците, по отношение на който са установени несъответствия, може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или документи, които съдържат променена или 

допълнена информация.  

Допълнително представената информация може да съдържа факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 

 

Копие от настоящия протокол да се изпрати на всички участници. 
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Комисията взе решение да продължи работата си след изтичане на срока за 

представяне на допълнителни документи и информация. 

 

 

Протоколът се състави за периода от 29.05.2020 - 17.07.2020 г. 

 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и е подписан на  

17.07.2020.година. 

  

          

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………… 

                          /Тодор Илиев/ 

 
Заличена информация на основание чл. 

37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. ………………….………………          2. ……………………….……  

            /Добринка Добрева/                          /Сунай Алиев/    

 
Заличена информация на основание 

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

Заличена информация на основание 

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 
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