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П Р О Т О К О Л 

 

На основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на 

Заповед № РД-76/19.12.2014 г. на главния секретар на Агенцията по обществени поръчки (АОП) 

се състави настоящият протокол относно следното: 

 

Публична покана с предмет „Предоставяне и техническа поддръжка на 72 лиценза за 

антивирусен софтуер за срок от една година, съгласно техническа спецификация“ е публикувана 

на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача на 10.12.2014 г. с посочен срок за 

публичен достъп до нея – до 18.12.2014 г. включително и същата има ID 9037302. 

I. ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

На 19.12.2014 г. в от 14:00 часа в сградата на АОП на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 4, ет. 

5, ст. 503 се проведе публично заседание на комисията, назначена със Заповед РД-76/19.12.2014 

г., със задача да получи, разгледа и оцени събраните оферти, както и да класира участниците по 

Публична покана с Изх. № РД-71/10.12.2014 г. и ID 9037302, в състав: 

Председател: 

Росица Генова Главурова – директор на дирекция „Финансово- стопанска, 

административно-правна и информационна дейност” и 

Членове: 

1. Елена Петрова Христова – главен юрисконсулт, дирекция „Финансово- стопанска, 

административно-правна и информационна дейност”; 

2. Юлия Кирилова Тодорова – главен счетоводител, дирекция „Финансово- стопанска, 

административно-правна и информационна дейност”; 

3. Борис Иванушев Кацаров - главен експерт, дирекция „Финансово-стопанска, 

административно-правна и информационна дейност”; 

4. Елена Димитрова Калудова – главен експерт, отдел “Мониторинг на обществените 

поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”. 

 

Отварянето на офертите се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. 

На публичното заседание присъстваха представители на участниците, както следва: 

Любослав Спасов – пълномощник на „Тимекс – БГ“ ООД; 

Даниел Борисов – пълномощник на „Ай Пи Сек“ ЕООД; 

Георги Михов– пълномощник на „Компютел“ ООД. 

 

Комисията установи, че до изтичането на определения от възложителя срок за получаване 

на офертите (10:30 часа на 19.12.2014 г.) са подадени пет оферти, както следва: 

№ Лице, което прави предложението Вх. № на офертата Час на представяне 

на офертите 

1 „Компютел“ ООД 46-00-364/17.12.2014 г. 16:22 часа 

2 „Ай Би Ес – България“ ЕООД 46-00-365/18.12.2014 г. 10:56 часа 

3 „Стоун компютърс“ АД 46-00-366/18.12.2014 г. 14:45 часа 

4 „Ай Пи Сек“ ЕООД 46-00-367/18.12.2014 г. 14:51 часа 

5 „Тимекс – БГ“ ООД 46-00-369/19.12.2014 г. 10:00 часа 

 

Всички оферти са представени в АОП в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

След получаването на офертите членовете на комисията подписаха декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 
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Офертите бяха отворени по реда на тяхното получаване в АОП. С отварянето на всяка 

оферта комисията оповести нейното съдържание, оповести ценовите предложения и предложи 

на представителите на присъстващите участници да подпишат техническите и ценовите 

предложения на останалите участници. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническите и ценовите предложения на участниците. 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

Работата на комисията продължи с разглеждане на офертите по същество. 

Съдържанието на офертите и ценовите предложения са както следва: 

1. „Компютел“ ООД 

Съдържанието на офертата отговаря на изискванията на чл.101в, ал.1 от ЗОП, като в 

него се съдържат: 

 Представяне на участника (Образец № 1); 

 Техническо предложение (Образец № 2); 

 ценово предложение (Образец № 3) – 1 656,00 лв. (хиляда шестстотин петдесет 

и шест лева) без ДДС; 

 Оферта (Образец № 4) със срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) дни, 

считано от крайния срок за получаване на офертите; 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 5); 

 Проекта на договор (Образец № 6); 

 Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец № 7) – 2 бр.; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (Образец 

№ 8) – 2 бр.; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (Образец № 9) 

– 2 бр.; 

 Техническа спецификация (Приложение № 1). 

 

По отношение на Техническо предложение (Образец № 2) комисията следва да 

отбележи, че съгласно утвърдените и публикувани образци на документи към Публичната 

покана, номерът на приложението е 3, а не 2, както е подадено от участника. 

По отношение на ценово предложение (Образец № 3) комисията следва да отбележи, че 

съгласно утвърдените и публикувани образци на документи към Публичната покана, номерът 

на приложението е 4, а не 3, както е подадено от участника. 

По отношение на Оферта (Образец № 4) комисията следва да отбележи, че съгласно 

утвърдените и публикувани образци на документи към Публичната покана, номерът на 

приложението е 2, а не 4, както е подадено от участника. 

По отношение на Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

(Образец № 9) комисията следва да отбележи, че съгласно утвърдените и публикувани образци 

на документи към Публичната покана, номерът на приложението на същата е 6, а не 9, както е 

подадена от участника. 

Отбелязаните неточности в номерирането на приложенията нямат съществен характер и 

не влияят по същество на съдържанието на оферта и не променят по никакъв начин естеството 

на съдържащата се в тях информация. Поради тази причина комисията счита, че те би следвало 

да се приемат за валидни. 

По отношение на Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП (Образец № 8) комисията следва да отбележи, че съгласно утвърдените и публикувани 

образци на документи към Публичната покана, номерът на приложението на същата е 5, а не 8, 

както е подадена от участника. Също така по време на публичното отваряне на офертите, 
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представителят на „Тимекс – БГ“ ООД отбеляза, че в декларацията не е зачертана ненужната 

информация, както е посочено в образеца. Комисията счита, че с подаването на тази 

декларация и в двата случая, се посочват обстоятелства, които правят участника годен в 

следващите етапи на процедурата. На следващо място наличието на тези обстоятелства следва 

да се потвърдят при подписването на договора и в тази връзка комисията счита, че подадената 

от участника декларация следва да се приеме. 

2. „Ай Би Ес – България“ ЕООД 

Съдържанието на офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, както и 

на поставените от Възложителя такива, като в него се съдържат и задължителните изисквания 

на закона като: 

 данни за лицето, което прави предложението; 

 техническо предложение; 

 ценово предложение – 1 510,00 лв. (хиляда петстотин и десет лева) без ДДС; 

 срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

3. „Стоун компютърс“ АД 

Съдържанието на офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, както и 

на поставените от Възложителя такива, като в него се съдържат и задължителните изисквания 

на закона като: 

 данни за лицето, което прави предложението; 

 техническо предложение; 

 ценово предложение – 2 976,91 лв. (две хиляди деветстотин седемдесет и шест 

лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС; 

 срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

4. „Ай Пи Сек“ ЕООД 

Съдържанието на офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, както и 

на поставените от Възложителя такива, като в него се съдържат и задължителните изисквания 

на закона като: 

 данни за лицето, което прави предложението; 

 техническо предложение; 

 ценово предложение – 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без ДДС; 

 срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на оферти. 

5. „Тимекс – БГ“ ООД 

Съдържанието на офертата отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП, както и 

на поставените от Възложителя такива, като в него се съдържат и задължителните изисквания 

на закона като: 

 данни за лицето, което прави предложението; 

 техническо предложение; 

 ценово предложение – 910,00 лв. (деветстотин и десет лева) без ДДС; 

 срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

Съгласно условията в Публичната покана, избраният от възложителя критерий за 

възлагане е „най-ниска цена“. 
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Предвид гореизложеното, както и в съответствие с подадените предложения, комисията 

класира участниците по следния начин: 

1. „Тимекс – БГ“ ООД      910,00 лв. 

2. „Ай Би Ес – България“ ЕООД  1 510,00 лв. 

3. „Компютел“ ООД    1 656,00 лв. 

4. „Стоун компютърс“ АД   2 976,91 лв. 

5. „Ай Пи Сек“ ЕООД   3 000,00 лв. 

IV. За изпълнител на договора комисията предлага класирания на първо място 

участник: „Тимекс – БГ“ ООД. 

 

Настоящият протокол се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра и се подписа, както 

следва: 

 

Председател : Росица Генова Главурова  ………………………. 

       (подпис) 

   

Членове: 

 1. Елена Петрова Христова   ………………………. 

       (подпис) 

2. Юлия Кирилова Тодорова  ………………………. 

        (подпис) 

3. Борис Иванушев Кацаров  ………………………. 

        (подпис) 

4. Елена Димитрова Калудова  ………………………. 

        (подпис) 

 

Дата на представяне на протокола за утвърждаване от възложителя: ………………... 

 

Иво Кацаров – Главен секретар      ……………………...... 

        (подпис) 
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