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ПРОТОКОЛ № 1 
 

Днес, 22.10.2015 г., от 11:00 ч. в изпълнение на Заповед No РД-54/22.10.2015 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 въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. 

оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по 

обществени поръчки и обучение, 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“, 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. Eлена Христова – главен юрисконсулт в дирекция „Финансово-стопанска, 

административно-правна и информационна дейност“; 

4. Димитрина Иванова – главен 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. На заседанието на комисията присъства г-н Александър Ценов – 

консултант относно технически предложения на участниците. 

 

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

отварянето на офертите. 

 

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

– 17:00 ч. на 21.10.2015 г., са постъпили 3 (три) оферти от следните участници 

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

Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД; 

Участник № 2: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“; 

Участник № 3: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“. 

II.2.  Всички членове на комисията и консултантът се запознаха със 

съдържанието на списъка на подадените оферти, след което подписаха декларации, в 

съответствие с изискването на чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

II.3.  На заседанието на комисията присъстваха представители на двама 

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

представители предостави пълномощно, с което валидира своето законно присъствие 

на заседанието: 
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За Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД – Ива Георгиева; 

За Участник № 3: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ – Недялко Минков. 

Комисията извърши проверка на самоличността на присъстващите 

представители на участниците. 

 

III. Комисията пристъпи към първоначалната проверка на постъпилите 

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

 

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

21.10.2015 г. в 15:45 ч. с вх. № 40-02-34 в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 

цялост. На плика е отбелязано, че офертата е за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „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, 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“. Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, 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 представител на конкурентен участник. 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. 

След извършване на посочените действия бе 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 представител на 

конкурентен участник. 

 

III.2.  Офертата на Участник № 2: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ е постъпила на 

21.10.2015 г. в 16:17 ч. с вх. № 40-02-35 в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 

цялост. На плика е отбелязано, че офертата е за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „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, 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“. Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, 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“. 
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На Плик № 3 – „Предлагана цена“ бяха поставени подписи на трима членове на 

комисията и двамата представители на конкурентните 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 двамата представители на конкурентните 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. 

 

III.3.  Офертата на Участник № 3: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ е постъпила на 

21.10.2015 г. в 16:55 ч. с вх. № 40-02-36 в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена 

цялост. На плика е отбелязано, че офертата е за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „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, 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“. Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, 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 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 

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. 

 

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

на комисията уведоми присъстващите представители на участниците, че с това е 

приключила публичната част на заседанието на комисията.   
Комисията ще провери съответствието на документите и информацията в Плик 

№ 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с разпоредбните 

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

Участниците ще бъдат уведомени относно наличието и редовността на 

представените документи в Плик № 1, като им се изпрати протокол с констатациите. 

Участниците ще бъдат уведомени писмено по факс относно датата и часа на 

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

цена“. Уведомителното писмо ще бъде публикувано и на интернет страницата на 

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

поръчка с горецитирания предмет. 
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На 22.10.2015 г., от 13:30 ч., комисията в непроменен състав продължи своята 

работа и пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ 

за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

V. Комисията направи следните констатации относно наличието и 

редовността на представените документи: 

V.1. За офертата на Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД 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. 

V.2. За офертата на Участник № 2: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ се установи 

следното: 

В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ е представено писмо за 

упълномощаване от производител ТП „Фуджицу Текнолъджи Солюшънс“ ООД, за 

което не може да се установи еднозначно, че е оригинал или цветно копие, на което 

липсва заверка с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на участника. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел II, т. III “Изисквания 

към офертите и необходимите документи“, т. 2. „Изисквания към съдържанието на 

офертата“, т. 2.7 от документацията за участие в обществената поръчка, „Всички 

документи трябва да са: а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с 

оригинала“ и подпис…“. 

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: 

Оторизационно писмо от производителя ТП „Фуджицу Текнолъджи Солюшънс“ 

ООД - оригинал или заверено от участника копие. 

 

На 23.10.2015 г., от 09:30 ч., комисията в непроменен състав продължи своята 

работа и пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ 

за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

V.3. За офертата на Участник № 3: ДЗЗД „ЦАПК Прогрес“ се установи 

следното: 

В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, представеният Списък на 

документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец № 1 не е подписан 

от участника. 

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел II, т. III “Изисквания 

към офертите и необходимите документи“, т. 2. „Изисквания към съдържанието на 

офертата“, от документацията за участие в обществената поръчка, този списък трябва 

да бъде подписан от участника.  

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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Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника - Образец № 1. 

 

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 23.10.2015 г. 

 

 

 

 

Председател:  

 

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

 

 

Членове: 

 

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

 

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

 

3. Елена Христова   ...................................... 

 

4. Димитрина Иванова  ...................................... 

 

 

 

 

 Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
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