ПРОТОКОЛ №1
по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП
по обществена поръчка за доставка – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на ИТ оборудване и фотоапарат за нуждите
на Институт за литература към БАН”, открита с Решение номер РД-08-714 от 02.09.2019 г. на
Възложителя
На 27.09.2019 г. (петък) в 11:00 часа в сградата на Институт за литература към БАН, гр. София,
бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, етаж 1, зала 107, се събра назначената със Заповед №
406 / 27.09.2019 г. на Възложителя комисия за отварянето, разглеждането, оценяването и
класирането на получените оферти по обявена от Институт за литература към БАН
обществена поръчка за доставка – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на ИТ оборудване и фотоапарат за нуждите
на Институт за литература към БАН”, открита с Решение номер РД-08-714 от 02.09.2019 г. на
Възложителя.
Комисията беше в пълен състав, съгласно заповедта на Възложителя, както следва:
1. Председател – инж. И (3) залич. данни Петров – външен експерт, работещ в Българска
академия на науките (БАН);
Членове:
2. В (3) залич. данни Михайлова - юрист – БАН, външен експерт;
3. К (3) залич. данни Лиловски, системен администратор в Институт за литература към БАН;
4. М (3) залич. данни Новак, програмист уеб сайтове в Институт за литература към БАН;
5. Т (3) залич. данни (1) залич. презиме Начева-(4) залич. фамилно име - счетоводител в Институт за
литература към БАН.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП, Председателят на комисията
получи получените оферти от представител на Деловодството на Институт за литература към
БАН, за което се подписа протокол. Съгласно този протокол, в установения краен срок за
получаване на офертите: 26.09.2019 г. (четвъртък), 17:30 часа, в Институт за литература към
БАН са получени 5 (пет) оферти, както следва:
Поред.
№ на
оферта
та
1.
2.
3.
4.
5.

Име на участника, подал
оферта

„АМО 90“ EООД
Диджитек ООД
РЕЙБ ЕООД
Айфест ЕООД
Сатори Ко ЕООД

Регистрационен №
на офертата,
получен в Институт
за литература - БАН
01
02
03
04
05

Дата и час на получаване
на офертата

24.09.2019 г., 10:00 часа
26.09.2019 г., 12:30 часа
26.09.2019 г., 12:50 часа
26.09.2019 г., 12:50 часа
26.09.2019 г., 14:51 часа

След запознаването с Протокола с получените оферти, членовете на Комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.
Премина се към публичното отваряне на офертата.
I. Сесия по отваряне на офертите

Отварянето на офертите беше публично и се състоя на 27.09.2019 г. (петък) от 11:00 часа в
сградата на Институт за литература към БАН, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.
17, етаж 1, зала 107, съгласно посоченото в обявлението за поръчката. За отварянето на
офертите беше дошъл представител на един от участниците: Е ( 5) залич. данни Мегова упълномощен представител на Диджитек ООД съгласно представено пълномощно.
Комисията установи, че всички оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки.
Председателят на комисията започна отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване.
Оферта № 1, представена от „АМО 90“ EООД, беше отворена. Комисията установи, че
офертата е за обособена позиция (лот) № 1. Комисията установи, че офертата съдържа една
папка с документи, както и един отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри за обособена позиция № 1“ и името на участника. Председателят на
комисията оповести, че в офертата са представени:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – изготвен по
препоръчителния образец на Възложителя;
2. Компакт диск (CD), който съгласно Описа на документите съдържа попълнен единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител.
3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) –
по образец Приложение № 4.
4. Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция (лот) № 1, изготвено по
образеца на Възложителя от документацията за участие - Приложение № 7а.
5. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис съгласно посоченото по-горе: Предлагани
ценови параметри за обособена позиция № 1 и името на участника.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП най-малко
трима членове на комисията подписаха техническото предложение на „АМО 90“ EООД, както и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. Комисията
предложи на присъстващия представител на Диджитек ООД да подпише техническото
предложение и плика с ценовото предложение на „АМО 90“ EООД, но представителят на
Диджитек ООД не пожела да са възползва от това му право и не ги подписа.
Оферта № 2, представена от Диджитек ООД, беше отворена. Комисията установи, че
офертата е за всички три обособени позиции - лот № 1, лот № 2 и лот № 3. Комисията
установи, че офертата съдържа една папка с документи, три отделни Технически предложения
– за всеки лот поотделно, както и 3 (три) отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“, „Предлагани ценови параметри за
обособена позиция № 2“ и „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“ плюс
името на участника върху всеки от пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за
съответната обособена позиция. Председателят на комисията оповести, че в офертата са
представени:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – изготвен по
препоръчителния образец на Възложителя;
2. Компакт диск (CD), който съгласно Описа на документите съдържа попълнен единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител.
3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) –
по образец Приложение № 4.
4. Общо три броя Технически предложения за изпълнение на съответните лотове, изготвени
по образеца на Възложителя от документацията за участие - Приложение № 7а за лот 1,
Приложение № 7б за лот 2 и Приложение № 7в за лот 3.
5. Три отделни запечатани непрозрачни пликове с надписи съгласно посоченото по-горе.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП най-малко
трима членове на комисията подписаха техническите предложения на Диджитек ООД, както и
пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции № 1, № 2 и № 3.
Оферта № 3, представена от РЕЙБ ЕООД, беше отворена. Комисията установи, че офертата
е за обособена позиция (лот) № 1 и обособена позиция (лот) № 3. Комисията установи, че
офертата съдържа една папка с документи, както и 2 (два) отделни запечатани непрозрачни
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пликове с надпис „Предлагани ценови параметри за лот № 1“ и „Предлагани ценови параметри
за лот № 3“ плюс името на участника върху всеки от пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ за съответната обособена позиция. Председателят на комисията оповести, че в
офертата са представени:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – изготвен по
препоръчителния образец на Възложителя;
2. Компакт диск (CD), който съгласно Описа на документите съдържа попълнен единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител.
3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) –
по образец Приложение № 4.
4. Общо два броя Технически предложения за изпълнение на съответните лотове, изготвени
по образеца на Възложителя от документацията за участие - Приложение № 7а за лот 1 и
Приложение № 7в за лот 3.
5. Два отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис съгласно посоченото по-горе:
Предлагани ценови параметри за обособена позиция, съответно № 1 и № 3.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП най-малко
трима членове на комисията подписаха техническите предложения на РЕЙБ ЕООД, както и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за лотове № 1 и № 3. Комисията
предложи на присъстващия представител на Диджитек ООД да подпише техническите
предложения и пликовете с ценовите предложения на РЕЙБ ЕООД, но представителят на
Диджитек ООД не пожела да са възползва от това му право и не ги подписа.
Оферта № 4, представена от Айфест ЕООД, беше отворена. Комисията установи, че
офертата е за обособена позиция (лот) № 1 и обособена позиция (лот) № 3. Комисията
установи, че офертата съдържа една папка с документи, както и 2 (два) отделни запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“ и
„Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3“ плюс името на участника върху
всеки от пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответната обособена
позиция. Председателят на комисията оповести, че в офертата са представени:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – изготвен по
препоръчителния образец на Възложителя;
2. Компакт диск (CD), който съгласно Описа на документите съдържа попълнен единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител.
3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) –
по образец Приложение № 4.
4. Общо два броя Технически предложения за изпълнение на съответните лотове, изготвени
по образеца на Възложителя от документацията за участие - Приложение № 7а за лот 1 и
Приложение № 7в за лот 3.
5. Два отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис съгласно посоченото по-горе.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП най-малко
трима членове на комисията подписаха техническите предложения на Айфест ЕООД, както и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции № 1 и № 3.
Комисията предложи на присъстващия представител на Диджитек ООД да подпише
техническите предложения и пликовете с ценовите предложения на Айфест ЕООД, но
представителят на Диджитек ООД не пожела да са възползва от това му право и не ги
подписа.
Оферта № 5, представена от Сатори Ко ЕООД, беше отворена. Комисията установи, че
офертата е за обособена позиция (лот) № 1 и обособена позиция (лот) № 3. Комисията
установи, че офертата съдържа една папка с документи, както и 2 (два) отделни запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри за лот № 1“ и „Предлагани
ценови параметри за лот № 3“. Председателят на комисията оповести, че в офертата са
представени:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – изготвен по
препоръчителния образец на Възложителя;
2. Компакт диск (CD), който съгласно Описа на документите съдържа попълнен единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител.
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3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) –
по образец Приложение № 4.
4. Общо два броя Технически предложения за изпълнение на съответните лотове, изготвени
по образеца на Възложителя от документацията за участие - Приложение № 7а за лот 1 и
Приложение № 7в за лот 3.
5. Два отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис съгласно посоченото по-горе.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП най-малко
трима членове на комисията подписаха техническите предложения на Сатори Ко ЕООД, както
и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за лотове № 1 и № 3. Комисията
предложи на присъстващия представител на Диджитек ООД да подпише техническите
предложения и пликовете с ценовите предложения на Сатори Ко ЕООД, но представителят на
Диджитек ООД не пожела да са възползва от това му право и не ги подписа.
След извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на
комисията. Представителят на Диджитек ООД напусна залата. Комисията продължи своята
работа при закрити врати с разглеждане на попълнените ЕЕДОП-и и документите за подбор на
участниците за съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от
възложителя. При прегледа на документите, комисията установи, че никой от участниците
няма да използва подизпълнители, нито ресурсите на трети лица за изпълнение на поръчката.
II. Липсващи документи, непълноти и констатирани нередовности в документите на
участниците, удостоверяващи съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя. Разяснения и документи, които трябва да
представят участниците, по отношение на ЕЕДОП и документите за подбор.
II.3. По отношение на офертата на участник № 3 РЕЙБ ЕООД, комисията констатира следните
нередовности и има следните въпроси:
II.3.1. Констатирани Нередовности: В Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), в Раздел Г - Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?
В под-раздел „Специфични национални основания за изключване
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС? РЕЙБ ЕООД е попълнил:
●Да
❍Не
но не е посочил нито URL, нито Код, нито Издаден(о) от.
Въпроси: РЕЙБ ЕООД да представи отново попълнен ЕЕДОП, подписан с валиден
квалифициран електронен подпис, като в Раздел Г - Прилагат ли се специфични национални
основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
В под-раздел „Специфични национални основания за изключване
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС? да поясни „Да“ или „Не“.
Ако е „Да“ РЕЙБ ЕООД да посочи URL, Код, Издаден(о) от.
Ако е „Не“ да бъде попълнено „Не“.
II.4. По отношение на офертата на участник № 4 Айфест ЕООД, комисията констатира
следните нередовности и има следните въпроси:
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II.4.1. Констатирани Нередовности: В Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), в Раздел Г - Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?
В под-раздел „Специфични национални основания за изключване
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС? Айфест ЕООД е попълнил:
●Да
❍Не
но не е посочил нито URL, нито Код, нито Издаден(о) от.
Въпроси: Айфест ЕООД да представи отново попълнен ЕЕДОП, подписан с валиден
квалифициран електронен подпис, като в Раздел Г - Прилагат ли се специфични национални
основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
В под-раздел „Специфични национални основания за изключване
Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на
ЕС? да поясни „Да“ или „Не“.
Ако е „Да“ Айфест ЕООД да посочи URL, Код, Издаден(о) от.
Ако е „Не“ да бъде попълнено „Не“.
II.6. По отношение на офертите на „АМО 90“ EООД, Диджитек ООД и Сатори Ко ЕООД
комисията на този етап няма въпроси по отношение на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя.
III. СРОК за получаване на отговорите:
Комисията дава на участниците, към които има въпроси, следния СРОК за получаване на
отговорите по т. II, на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на ЗОП:
до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
Отговорите да се представят на вниманието на Г-н Михаил Новак – член на конкурсната
комисия - по най-малко един от следните начини:



в запечатан плик на адрес: Институт за литература при Българска академия на науките,
Р България, гр. София 1113, бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, етаж VІІ, стая №
704, 705 (Канцелария); или
по електронна поща на адрес mihail.novak@gmail.com при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис.

Срокът за отговорите, получени в запечатан плик в Деловодството на Институт за литература
към БАН е 17:30 часа на петия работен ден от получаването на протокола.
Срокът за отговорите, получени по електронна поща на адрес mihail.novak@gmail.com при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис е 24:00 часа на
петия работен ден от получаването на протокола.
IV. Комисия:
1. Председател: инж. И (3) залич. данни Петров –
(2) заличен подпис
външен експерт, работещ в Българска академия на
науките (БАН), специалист „Обществени поръчки“;
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и членове:
2. В (3) залич. данни Михайлова - юрист – БАН, външен
(2) заличен подпис
експерт;

3. К (3) залич. данни Лиловски, системен (2) заличен подпис
администратор в Институт за литература към БАН

4. М (3) залич. данни Новак, програмист уеб сайтове в
Институт за литература към БАН;

(2) заличен подпис

5. Т (3) залич. данни (1) залич. презиме Начева-(4) залич.
фамилно име - счетоводител в Институт за литература (2) заличен подпис
към БАН.

Няма особени мнения на членове на комисията.
Настоящият протокол се състави на 02 октомври 2019 г. на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и
чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП, ще бъде изпратен до участниците и ще бъде
публикуван в профила на купувача на Институт за литература - БАН съгласно чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП.

Заличени лични данни в Протокола, както следва:
(1) заличено презиме на член на конкурсната комисия ;
(2) заличени подписи на членовете на конкурсната комисия ;
(3) заличени части от първи имена на членовете на конкурсната комисия;
(4) заличено фамилно име на член на конкурсната комисия ;
(5) заличена част от първо име на упълномощен представител на един от участниците в обществената
поръчка.
Всички данни, посочени по-горе в (1) - (5), са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
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