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ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 04.08.2015 г., от 11:00 ч. в изпълнение на Заповед No РД-39/04.08.2015 г. 

на Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него 

комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и внедряване на информационно и комуникационно 

оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с 

изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа 

помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1: „Доставка и внедряване на електронна система за управление на 

документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 

сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща 

за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“, в състав: 

 

Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция “Регистър и 

мониторинг на обществените поръчки” и 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

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

2. Есма Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на обществените 

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

3. Анастасия Венкова – главен експерт в отдел „Методология, анализ и 

законодателство“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените 

поръчки”; 

4. Петя Белова – главен експерт в отдел „Предварителен контрол“, дирекция 

„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“; 

5. Димитрина Иванова – главен сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ 

и контрол на обществените поръчки“; 

6. Румяна Маринова – сътрудник по управление на европейски проекти и 

програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол 

на обществените поръчки“, 

 проведе своето първо заседание по отваряне, разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите на участниците. 

 

I. Председателят на комисията – Ана Миткова, откри заседанието по 

отварянето на офертите. 

 

I.1.  Установи се, че в определения от възложителя срок за подаване на оферти 

– 17:00 ч. на 03.08.2015 г., са постъпили 5 (пет) оферти от следните участници 

(изброени по реда на тяхното подаване, съгласно списъка на подадените оферти): 

Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД; 

Участник № 2: Обединение „Парафлоу – Кантек“; 
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Участник № 3: „Индекс - България“ ООД; 

Участник № 4: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“; 

Участник № 5: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“. 

I.2.  След запознаване със съдържанието на списъка на подадените оферти, 

всички членове на комисията подписаха декларации, в съответствие с изискването на 

чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

I.3.  На заседанието на комисията присъстваха представители на пет 

участника, които се подписаха в присъствен списък. Всеки от присъстващите 

представители предостави пълномощно, с което валидира своето законно присъствие 

на заседанието: 

I.3.1. За Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД – Ива Георгиева; 

I.3.2. За Участник № 2: Обединение „Парафлоу – Кантек“ – Искра Берова; 

I.3.3. За Участник № 3: „Индекс - България“ ООД – Красимир Мирчев; 

I.3.4. За Участник № 4: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ – Недялко Минков; 

I.3.5. За Участник № 5: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ – Теодора Ангелова. 

Комисията извърши проверка на самоличността на присъстващите 

представители на участниците. 

II. Комисията пристъпи към първоначалната проверка на постъпилите 

оферти на участниците в обществената поръчка по реда на тяхното подаване: 

 

II.1.  Офертата на Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД е постъпила на 03.08.2015 

г. в 14:50 ч. с вх. № 40-02-9 и се предаде на комисията в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост. На плика е отбелязано, че офертата е за Обособена позиция № 2: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, 

внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки и обучение“. Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика за обособена позиция № 2, както следва: 

1. Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“; 

2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. 

На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и на един представител на конкурентен участник, след което беше отворен 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“. На всяка страница от 

документите, съдържащи се в Плик № 2, бяха положени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник. 

След извършване на посочените действия, председателят на комисията отвори 

Плик № 1 – „Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в 

него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

II.2.  Офертата на Участник № 2: Обединение „Парафлоу – Кантек“ е 

постъпила на 03.08.2015 г. в 15:22 ч. с вх. № 40-02-10 и се предаде на комисията в 

запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика е отбелязано, че офертата 

е за Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за 

управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки“. Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика за обособена позиция № 1, както следва: 

1. Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“; 

2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“; 
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3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. 

На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник, след което беше отворен 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“. На всяка страница от 

документите, съдържащи се в Плик № 2, бяха положени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник. 

След извършване на посочените действия, председателят на комисията отвори 

Плик № 1 – „Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в 

него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

II.3.  Офертата на Участник № 3: „Индекс - България“ ООД е постъпила на 

03.08.2015 г. в 16:09 ч. с вх. № 40-02-11 и се предаде на комисията в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика е отбелязано, че офертата е за 

Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за 

управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки“. Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика за обособена позиция № 1, както следва: 

1. Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“; 

2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. 

На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник, след което беше отворен 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“. На всяка страница от 

документите, съдържащи се в Плик № 2, бяха положени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник. 

След извършване на посочените действия, председателят на комисията отвори 

Плик № 1 – „Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в 

него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

II.4.  Офертата на Участник № 4: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ е постъпила на 

03.08.2015 г. в 16:33 ч. с вх. № 40-02-12 и се предаде на комисията в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. Офертата съдържа шест отделни запечатани, 

непрозрачни и надписани плика, както следва: 

За Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система 

за управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция 

по обществени поръчки“: 

1. Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“; 

2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. 

На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и двама представители на конкурентни участници, след което беше отворен 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ (оформено в две папки). На 

всяка страница от документите, съдържащи се в Плик № 2, бяха положени подписи на 

трима членове на комисията и двама представители на конкурентни участници. 

След извършване на посочените действия, председателят на комисията отвори 

Плик № 1 – „Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в 

него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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За Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 

сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща 

за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“: 

1. Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“; 

2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. 

На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и двама представители на конкурентни участници, след което беше отворен 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“. На всяка страница от 

документите, съдържащи се в Плик № 2, бяха положени подписи на трима членове на 

комисията и двама представители на конкурентни участници. 

След извършване на посочените действия, председателят на комисията отвори 

Плик № 1 – „Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в 

него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

II.5.  Офертата на Участник № 5: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ е постъпила на 

03.08.2015 г. в 16:40 ч. с вх. № 40-02-13 и се предаде на комисията в запечатан, 

непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика е отбелязано, че офертата е за 

Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за 

управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки“ и за Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в 

експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за 

електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“. 

Офертата съдържа шест отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както 

следва: 

За Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система 

за управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция 

по обществени поръчки“: 

1. Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“; 

2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. 

На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник, след което беше отворен 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“. На всяка страница от 

документите, съдържащи се в Плик № 2, бяха положени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник. 

След извършване на посочените действия, председателят на комисията отвори 

Плик № 1 – „Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в 

него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

За Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 

сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща 

за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“: 

1. Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“; 

2. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

3. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. 

На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник, след което беше отворен 

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“. На всяка страница от 
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документите, съдържащи се в Плик № 2, бяха положени подписи на трима членове на 

комисията и един представител на конкурентен участник. 

След извършване на посочените действия, председателят на комисията отвори 

Плик № 1 – „Документи за подбор“, като оповести документите, които се съдържат в 

него, и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 

III. След като беше отворена и последната постъпила оферта, председателят 

на комисията уведоми присъстващите представители на участниците за следното: 

 

III.1. Приключила е публичната част на заседанието на комисията и участниците 

ще бъдат уведомени относно наличието и редовността на представените документи в 

Плик № 1, като им се изпрати протоколът с констатациите. 

III.2. Комисията ще провери съответствието на документите в Плик № 1 с 

критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с разпоредбните на 

чл. 68, ал. 7 от ЗОП в закрито заседание. 

 

III.3. Участниците ще бъдат уведомени писмено по факс относно датата и часа 

на следващото открито заседание на комисията за отваряне на пликовете с „Предлагана 

цена“, като уведомителното писмо ще бъде публикувано и на интернет страницата на 

Агенция по обществени поръчки, рубрика „Профил на купувача“ към обществената 

поръчка с горецитирания предмет. 

 

Днес, 05.08.2015 г., от 10:00 ч., в изпълнение на Заповед No РД-39/04.08.2015 г. 

на Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него 

комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и внедряване на информационно и комуникационно 

оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с 

изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване 

капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на 

обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа 

помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1: „Доставка и внедряване на електронна система за управление на 

документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 

сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща 

за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“, в състав: 

 

Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция “Регистър и 

мониторинг на обществените поръчки” и 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

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

2. Есма Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на обществените 

поръчки”, дирекция “Регистър и мониторинг на обществените поръчки”; 
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3. Анастасия Венкова – главен експерт в отдел „Методология, анализ и 

законодателство“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените 

поръчки”; 

4. Петя Белова – главен експерт в отдел „Предварителен контрол“, дирекция 

„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“; 

5. Димитрина Иванова – главен сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ 

и контрол на обществените поръчки“; 

6. Румяна Маринова – сътрудник по управление на европейски проекти и 

програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол 

на обществените поръчки“, 

 проведе своето второ заседание и пристъпи към разглеждане на документите в 

Плик № 1 „Документи за подбор“ за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

IV. Комисията направи следните констатации относно наличието и 

редовността на представените документи: 

 

IV.1. За офертата на Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД се установи следното: 

IV.1.1. В Образец № 10 „Справка декларация с информация за експертите, които 

ще поддържат доставеното софтуерно оборудване в срока на гаранционното му 

обслужване“, за посочените експерти е указано, че притежават сертификати за 

администриране на операционна система и електронна поща, сред които липсват такива 

за последните версии на продуктите. 

Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 7, участникът трябва да разполага с поне двама експерти, 

сертифицирани за администриране на предлаганите за доставка софтуерни продукти 

(операционна система и услугата "електронна поща"), а съгласно т. 3.5. от 

Техническата спецификация лицензите на доставения софтуер трябва да се отнасят за 

най-новите версии на софтуера. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника „Телелинк“ ЕАД срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол да представи: 

Образец № 10 – „Справка декларация с информация за експертите, които ще 

поддържат доставеното софтуерно оборудване в срока на гаранционното му 

обслужване“, в която да са посочени поне двама експерти, сертифицирани за 

администриране на предвидените за доставка от участника софтуерни продукти. 

 

IV.1.2. Участникът е представил оторизационни писма за доставка и поддръжка 

на хардуерно оборудване, предмет на доставката, от трима производителя. 

Същевременно са представени сертификати за въведена система за управление на 

качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 за двама производителя. 

Възложителят изисква участникът да представи оторизационно писмо и 

сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008 на името на всеки производител на предвиденото за доставка оборудване 

(устройства за мрежова комутация, устройства за филтриране на трафика, сървърни 

конфигурации, дисков масив, непрекъсваеми електрозахранващи източници).  
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Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8, 9 и 11 от ЗОП 

комисията дава на участника „Телелинк“ ЕАД срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол да предостави разяснение относно броя на производителите на 

доставяното оборудване и да представи съответните оторизационни писма и 

сертификати за въведена система за управление на качеството съгласно изискванията 

на възложителя. 

 

IV.2. За офертата на Участник № 2: Обединение „Парафлоу – Кантек“ се 

установи следното: 

За обособена позиция № 1: 

IV.2.1. Участникът не е представил Образец № 6 „Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 

8 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители“. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка, тази декларация трябва да бъде задължително приложена към 

офертата, като в случай, че в т. 1 на Образец № 6 участникът е декларирал, че няма да 

използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника Обединение „Парафлоу – Кантек“ срок от 5 работни 

дни от получаване на настоящия протокол да представи: 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП относно видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители“ - Образец № 6. 

IV.2.2. В представените списъци по Образец № 8 „Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП“ само за една от доставките е указано, че се отнася за Web базирана система. 

От приложените доказателства също не е видно, че участникът е доставил поне 

две Web базирани информационни системи за управление на докуменооборота и 

работните процеси. 

Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 1, променено с Решение за промяна РД-32/23.06.2015 г. е 

необходимо „Участникът да е изпълнил минимум две доставки, сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата.“ Сходни с предмета на поръчката са: За обособена позиция № 1: доставка на 

Web базирана информационна система за управление на докуменооборота и работните 

процеси. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника Обединение „Парафлоу – Кантек“ срок от 5 работни 

дни от получаване на настоящия протокол да представи: 

Списък по Образец № 8 и съответни доказателства, от които да е видно, че е 

изпълнено минималното изискване за извършени поне две доставки в съответствие с 

условията на възложителя. 

IV.2.3. В представените документи липсва копие на валиден сертификат за 

въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 на 

името на производителя на доставяното хардуерно оборудване. 

Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 2 участникът трябва да представи копие на валиден 
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сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008 на името на производителя на доставяното хардуерно оборудване, издаден от 

лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП и с обхват производство на хардуeр. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника Обединение „Парафлоу – Кантек“ срок от 5 работни 

дни от получаване на настоящия протокол да представи: 

Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с БДС ISO 9001:2008 на името на производителя на доставяното 

хардуерно оборудване. 

Председателят на комисията закри заседанието. 

 

Днес, 06.08.2015 г., от 9:30 ч., в изпълнение на Заповед No РД-39/04.08.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него комисия 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект 

№ 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, 

финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и включва 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на 

електронна система за управление на документооборота и работните процеси за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка 

и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване 

на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и 

обучение“, в състав: 

 

Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция “Регистър и 

мониторинг на обществените поръчки” и 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

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

2. Есма Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на обществените 

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

3. Анастасия Венкова – главен експерт в отдел „Методология, анализ и 

законодателство“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените 

поръчки”; 

4. Петя Белова – главен експерт в отдел „Предварителен контрол“, дирекция 

„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“; 

5. Димитрина Иванова – главен сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ 

и контрол на обществените поръчки“; 

6. Румяна Маринова – сътрудник по управление на европейски проекти и 

програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол 

на обществените поръчки“, 
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проведе своето трето заседание и продължи своята работа по проверка на 

документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ за съответствие с критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

IV.3. За офертата на Участник № 3: „Индекс - България“ ООД се установи 

следното: 

В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, са налични всички документи, 

посочени като изискуемо съдържание в раздел II, т. III “Изисквания към офертите и 

необходимите документи“ от документацията и същите са редовни. 

Въз основа на горната констатация комисията допуска офертата на участника до 

следващия етап – проверка на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“ за съответствие с техническата спецификация и изискванията на 

възложителя. 

IV.4. За офертата на Участник № 4: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ се установи 

следното: 

За обособена позиция № 1: 
IV.4.1. Участникът е представил списък на доставките, сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата (Образец № 8) и доказателства за извършените доставки. Посочените в 

списъка доставки и приложените доказателства не доказват еднозначно, че са 

изпълнени изискванията, посочени в обявлението, поле III.2.3) Технически 

възможности, т. 1, променено с Решение за промяна РД-32/23.06.2015 г., както следва: 

„Участникът да е изпълнил минимум две доставки, сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.“ 

Сходни с предмета на поръчката са: За обособена позиция № 1: доставка на Web 

базирана информационна система за управление на докуменооборота и работните 

процеси. 

От приложените доказателства също не е видно, че участникът е доставил поне 

две Web базирани информационни системи за управление на докуменооборота и 

работните процеси. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Доказателства за изпълнени минимум две доставки на Web базирана 

информационна система за управление на докуменооборота и работните процеси, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

 

IV.4.2. В представените документи липсва копие на валиден сертификат за 

въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 на 

името на производителя на доставяното хардуерно оборудване. 

Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 2 участникът трябва да представи копие на валиден 

сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008 на името на производителя на доставяното хардуерно оборудване, издаден от 

лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП и с обхват производство на хардуeр. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

Комисията дава на участника ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 
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Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с БДС ISO 9001:2008 на името на производителя на доставяното 

хардуерно оборудване. 

 

IV.4.3. Участникът е представил копие на валиден сертификат за въведена 

система за управление на качеството БДС ISO 9001:2008 за „ЦАПК Прогрес“ ООД и 

копие на сертификат за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013 за 

„ЦАПК Прогрес Груп“ АД. 

В представения оригинал на анекс към договора за създаване на обединение, в 

т. 5 е посочено „Разпределението на отделните видове дейности за изпълнение на 

договора...“. Описанието е твърде общо и недостатъчно за преценка дали представените 

сертификати отговорят на дейностите, предвидени за изпълнение от членовете на 

обединението. 

Освен това анексът не е с нотариална заверка на подписите, което е изискване на 

възложителя към документа, посочващ представляващия обединението. 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Анекс с нотариална заверка на подписите (оригинал или нотариално заверено 

копие), в който подробно е разписано разпределението на дейностите по всяка 

обособена позиция. Участникът следва да осигури съотносимост между извършвани 

дейности и обхват на изискваните от възложителя сертификати по БДС ISO 9001:2008 и 

ISO 27001:2013. 

За обособена позиция № 2: 
IV.4.4. По отношение на представения договор за създаване на обединение, 

анекс към него (оригинал) и приложени сертификати по БДС ISO 9001:2008 и ISO 

27001:2013 за участниците в обединението, важат констатациите и изискванията 

направени за обособена позиция № 1, в т. IV.4.3 на протокола. 

В случай, че документите бъдат представени за обособена позиция № 1, не е 

необходимо участникът да ги представя и за обособена позиция № 2, но това 

обстоятелство следва да бъде отбелязано. 

IV.4.5. Участникът е представил оторизационно писмо за доставка и поддръжка 

на хардуерно оборудване от един производител. Същевременно не е представен 

сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008 на името на производителя на доставяното хардуерно оборудване. 

Възложителят изисква участникът да представи оторизационно писмо и 

сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008 на името на всеки производител на предвиденото за доставка оборудване 

(устройства за мрежова комутация, устройства за филтриране на трафика, сървърни 

конфигурации, дисков масив, непрекъсваеми електрозахранващи източници). 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8, 9 и 11 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да предостави разяснение относно броя на 

производителите на доставяното оборудване и да представи съответните 

оторизационни писма и сертификати за въведена система за управление на качеството 

съгласно изискванията на възложителя. 

http://www.eufunds.bg/
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IV.4.6. Участникът е представил списък на доставките, сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата (Образец № 8) и доказателства за извършените доставки. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 1, променено с Решение за промяна РД-32/23.06.2015 г., 

„За обособена позиция 2: Участникът да е изпълнил поне една доставка на сървърни 

конфигурации, поне една доставка на защитно комуникационно оборудване и поне 

една доставка на софтуер за електронна поща или софтуер за виртуализация. 

Изискването може да се докаже и с комплексна доставка. Доставките трябва да са 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.“. 

Посочените в списъка доставки и приложените доказателства не доказват 

еднозначно, че са изпълнени изискванията по отношение на защитното 

комуникационно оборудване. 

За позиция № 3 от списъка по Образец № 8 доказателството е приложено само 

на английски език, а за позиции № 5 и 11 липсват доказателства за изпълнените 

доставки. 

Приложените доказателства (референции и препоръки) към списъка по Образец 

№ 8 не са заверени с гриф „Вярно с оригинала”. 

Въз основа на горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Доказателства, от които е видно, че участникът е реализирал поне една доставка 

на защитно комуникационно оборудване; 

Доказателствата към списъка по Образец № 8, заверени с гриф „Вярно с 

оригинала” и подпис. 

IV.4.7. В Образец № 10 „Справка декларация с информация за експертите, които 

ще поддържат доставеното софтуерно оборудване в срока на гаранционното му 

обслужване“ са посочени 4 броя експерти, но сред указаните сертификати липсват 

такива за администриране на софтуер за електронна поща. 

Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 7 в дясната колона участникът трябва да разполага с поне 

двама експерти, сертифицирани за администриране на предлаганите за доставка 

софтуерни продукти (операционна система и услугата "електронна поща"). 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Списък по Образец № 10, от който да е видно, че участникът разполага с поне 

двама експерти, отговарящи на изискванията на възложителя. 

Председателят на комисията закри заседанието. 

 

Днес, 07.08.2015 г., от 9:30 ч., в изпълнение на Заповед No РД-39/04.08.2015 г. на 

Главния секретар на Агенцията по обществени поръчки, назначената от него комисия 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект 

№ 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията 

по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, 

финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от 

http://www.eufunds.bg/
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Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и включва 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на 

електронна система за управление на документооборота и работните процеси за 

нуждите на Агенция по обществени поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка 

и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване 

на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и 

обучение“, в състав: 

 

Председател: Ана Костадинова Миткова – директор на дирекция “Регистър и 

мониторинг на обществените поръчки” и 

 

Членове: 

1. Сашка Иванова – началник на отдел „Мониторинг на обществените 

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

2. Есма Панжилова – главен експерт в отдел „Мониторинг на обществените 

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

3. Анастасия Венкова – главен експерт в отдел „Методология, анализ и 

законодателство“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените 

поръчки”; 

4. Петя Белова – главен експерт в отдел „Предварителен контрол“, дирекция 

„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“; 

5. Димитрина Иванова – главен сътрудник по управление на европейски 

проекти и програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ 

и контрол на обществените поръчки“; 

6. Румяна Маринова – сътрудник по управление на европейски проекти и 

програми в отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол 

на обществените поръчки“, 

продължи своята работа с проверка на документите в Плик № 1 „Документи за 

подбор“ за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

IV.5. За офертата на Участник № 5: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ се установи 

следното: 

За обособена позиция № 1: 
IV.5.1. Участникът е приложил договор за създаване на обединение и анекс към 

договора за участие в разглежданата обществена поръчка. В договора е посочен 

представляващ обединението, но документът не е с нотариална заверка на подписите. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, 

документът, в който е посочен представляващият обединението, следва да бъде с 

нотариално заверени подписи в оригинал или нотариално заверено копие. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Документ, посочващ представляващия обединението, с нотариално заверени 

подписи в оригинал или нотариално заверено копие. 

 

IV.5.2. В представените документи липсва копие на валиден сертификат за 

въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 на 

името на производителя на доставяното хардуерно оборудване. 

http://www.eufunds.bg/
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Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 2 участникът трябва да представи копие на валиден 

сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008 на името на производителя на доставяното хардуерно оборудване, издаден от 

лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП и с обхват производство на хардуeр. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с БДС ISO 9001:2008 на името на производителя на доставяното 

хардуерно оборудване. 

За обособена позиция № 2: 
IV.5.3. Участникът е приложил договор за създаване на обединение и анекс към 

договора за участие в разглежданата обществена поръчка. В договора е посочен 

представляващ обединението, но документът не е с нотариална заверка на подписите. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, 

документът, в който е посочен представляващият обединението, следва да бъде с 

нотариално заверени подписи. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Документ, посочващ представляващия обединението, с нотариално заверени 

подписи в оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че документът бъде 

представен за обособена позиция № 1, не е необходимо участникът да го представи и за 

обособена позиция № 2, но това обстоятелство трябва да бъде посочено. 

IV.5.4. В списъка на сервизните бази и на сервизните експерти, които ще 

поддържат хардуерното оборудване в срока на гаранционното му обслужване 

(Образец № 9), е декларирано, че участникът ще осигури оторизирана от производителя 

сервизна база само за сървъри. Не са посочени сервизни бази за останалото оборудване. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 6 участникът трябва да осигури поне една сервизна база, 

оторизирана от производителя на съответното хардуерно оборудване. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Списък на сервизните бази и на сервизните експерти, които ще поддържат 

хардуерното оборудване в срока на гаранционното му обслужване (Образец № 9), в 

който да фигурират оторизирани сервизни бази за цялата гама доставяно оборудване. 

IV.5.5. В Образец № 10 „Справка декларация с информация за експертите, които 

ще поддържат доставеното софтуерно оборудване в срока на гаранционното му 

обслужване“ са посочени 2 броя експерти, но сред указаните сертификати липсват 

такива за администриране на операционна система и софтуер за електронна поща. 

Съгласно условията на възложителя, посочени в обявлението, поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 7 в дясната колона участникът трябва да разполага с поне 

двама експерти, сертифицирани за администриране на предлаганите за доставка 

софтуерни продукти (операционна система и услугата "електронна поща"). 
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Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Списък по Образец № 10, от който да е видно, че участникът разполага с поне 

двама експерти, отговарящи на изискванията на възложителя. 

IV.5.6. Участникът не е приложил копие от валиден сертификат за въведена 

система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 и копие от 

валиден сертификат за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявлението, в поле III.2.3) 

Технически възможности, т. 3 и 4, променено с Решение за промяна 

РД-32/23.06.2015 г., участникът следва да представи: „т. 3. Копие на валиден 

сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008, издаден от лице или орган по чл. 53, ал. 3 от ЗОП и с обхват в областта на 

информационните технологии“ и „т. 4. Копие на валиден сертификат за управление на 

информационната сигурност ISO 27001:2013“. 

Комисията установи също, че в представения от участника списък полето 12.5 е 

с променено съдържание и в него не фигурира изискването за представяне на 

гореспоменатите два сертификата. 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: 

Списък, съгласно Образец № 1 на възложителя, копие от валиден сертификат за 

въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 9001:2008 и 

копие от валиден сертификат за управление на информационната сигурност ISO 

27001:2013. В случай, че участникът ще използва вече предоставените сертификати по 

обособена позиция № 1, не е необходимо те да бъдат представени повторно, но е 

необходимо това обстоятелство да се отрази в списъка. 

IV.5.7. Участникът е представил оторизационно писмо за доставка и поддръжка 

на хардуерно оборудване, предмет на доставката, от един производител. Същевременно 

са представени сертификати за въведена система за управление на качеството в 

съответствие с БДС ISO 9001:2008 за пет производителя, но три броя от тях не са 

заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, съгласно изискванията на възложителя. 

Възложителят изисква участникът да представи оторизационно писмо и 

сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие с БДС ISO 

9001:2008 на името на всеки производител на предвиденото за доставка оборудване 

(устройства за мрежова комутация, устройства за филтриране на трафика, сървърни 

конфигурации, дисков масив, непрекъсваеми електрозахранващи източници). 

Въз основа на горната констатация и на основание чл. 68, ал. 8, 9 и 11 от ЗОП 

комисията дава на участника ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол да предостави разяснение относно броя на 

производителите на доставяното оборудване и да представи съответните 

оторизационни писма и сертификати за въведена система за управление на качеството, 

съгласно изискванията на възложителя. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 68, ал. 8, 9 и 11 от ЗОП, настоящият 

протокол се изпраща на всички участници в процедурата с указания в срок от 5 (пет) 

работни дни от датата на получаването му (до 17.00 ч.) да бъдат представени 

изисканите от участниците документи и разяснения. 

http://www.eufunds.bg/


             

 

Проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, Договор       

№ 46/18.01.2013 г. 
www.eufunds.bg 

 

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик лично или по пощата на 

адрес: Агенция по обществени поръчки, гр. София, ул. „Леге” № 4, на вниманието на 

Ана Миткова, председател на комисията. Върху плика участникът посочва 

наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и изписва: 

„Допълнение към плик № 1: „Документи за подбор за обособена позиция №.....” от 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на информационно и 

комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки във 

връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, 

„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма 

„Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие“ и включва следните обособени позиции: Обособена 

позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за управление на 

документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки“; Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 

сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща 

за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“. 

Комисията приключи своята работа и реши следващото заседание да се проведе, 

след получаване на допълнителните документи от участниците или след изтичане на 

срока за представяне на документите. 

Председателят на комисията закри заседанието. 

 

Настоящият протокол № 1 е съставен и подписан от всички членове на 

комисията на 07.08.2015 г. 

 

Дата на съставяне на протокола: 07.08.2015 г. 

 

 

 

Председател:  

 

Ана Миткова ...................................... 

 

 

Членове: 

 

1. Сашка Иванова  ...................................... 

 

2. Есма Панжилова  ....................................... 

 

3. Анастасия Венкова  ...................................... 

 

4. Петя Белова   ...................................... 

 

5. Димитрина Иванова  ...................................... 

 

6. Румяна Маринова ...................................... 
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