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ПРОФ.�Д-Р�ИНЖ.�МАРТИН�БАНОВ�

�

ПРОТОКОЛ�№1�

�

На�основание�чл.�97,�ал.�4�от�Правилника�за�прилагане�на�Закона�за�

обществените�поръчки�(ППЗОП)�

�

На�07.10.2019�г.,�в�11:00�часа�в�Заседателната�зала,�нахождаща�се�на� II�етаж�в�

сградата�на�Селскостопанска�академия�София,ул.�„Суходолска�№�30“�в�изпълнение�

на�чл.� 97,� ал.� 3�от�ППЗОП,� се�състоя� заседание�на�комисия,�назначена� със�Заповед�

№05-202/07.10.2019г.� на� Възложителя� за� отваряне,� разглеждане,� оценяване� и�

класиране� на�оферти,�подадени� за� участие� в� обществена�поръчка�по� реда�на�Глава�

двадесет� и�шеста� от� ЗОП� чрез� събиране� на� оферти� с� обява,� предмет� на� поръчката:�

„Доставка�на� � компютърна�и�офис� техника� за�нуждите�на�компютърна�и�офис�

техника� за� нуждите� на� структурните� звена� на� Селскостопанска� академия�

София,� за� изпълнение� на� проекти� по� Национални� научни� програми:�

„Здравословни� храни� за� силна� биоикономика� и� качество� на� живот“� и�

„Опазване�на� околната� среда�и�намаляване�риска� от�неблагоприятни�явления�

и� природни� бедствия“� на� Министерство� на� образованието� и� науката,� по� 6�

обособени�позиции.�

�

Комисията�заседава�в�състав:�

Председател:�

Весела�Александрова�

Членове:�

� 1.Веселина�Къркъмова�–член�

� 2.Живко�Дучев-�член�

� �

� Заседанието�на�Комисията�бе�открито�от�Председателя�в�11:00�часа,�след�като�

бе� установено,� че� Комисията� е� в� пълния� си� състав.� Председателят� на� комисията�
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получи� постъпилите� оферти� от� служител� в� деловодството� на� ССА,� удостоверено�

чрез� приемо� –� предавателен� протокол� по� чл.48,� ал.6� от� ППЗОП� за� предаване� на�

получените�оферти�и�Регистър�на�получените�оферти�за�участие�процедурата.�

Комисията�установи,�че�на�18.09.2019г.,�в�профила�на�купувача�е�публикувана�

обява� с� изх.� №� 1203-17/18.09.2019г.� за� събиране� на� оферти� по� чл.20,� ал.3� от� ЗОП,�

като�на� същата� дата� е� публикувана� и� кратка�информация� за� обявата� на�Портала� за�

обществени� поръчки� под� номер� 1203-17� за� възлагане� на� обществена� поръчка� за�

доставка,�по�реда�на�чл.20�от�ЗОП,�с�предмет:�„Доставка�на� �компютърна�и�офис�

техника� за� нуждите� на� компютърна� и� офис� техника� за� нуждите� на�

структурните� звена� на� Селскостопанска� академия� София,� за� изпълнение� на�

проекти� по� Национални� научни� програми:� „Здравословни� храни� за� силна�

биоикономика� и� качество� на� живот“� и� „Опазване� на� околната� среда� и�

намаляване� риска� от� неблагоприятни� явления� и� природни� бедствия“� на�

Министерство�на�образованието�и�науката,�по�6�обособени�позиции.�

I.� На� същата� дата� и� в� Профила� на� купувача� е� публикувана� Информация� към�

обява� за� събиране�на�оферти�за�възлагане�на�обществена�поръчка� със� същия�

предмет,� съдържаща� условията� на� Възложителя,� както� и� Образци� на�

изискуемите� от� Възложителя� документи� за� подготовка� на� офертите� за�

участие�в�посочената�обществена�поръчка.�

II.� Комисията� установи,� че� в� обявата� и� документацията� на� обществената�

поръчка�е�предвидена�дата�и�час�на�отваряне�на�офертите�–�01.10.2019г,�10:00�

часа.� От� получените� от� деловодството� на� ССА� документи� става� ясно,� че� в�

рамките� на� предварително� обявения� срок� за� подаване� на� оферти,� в�

деловодството�на�Академията�са�постъпили�по�–�малко�от�три�оферти.�

� Комисията� установи,� че� на� основание� чл.188,� ал.2� от� ЗОП,� с� обява� №1203-

18/01.10.2019г.,� срокът� за� подаване� на� документи� е� удължен�до� 04.10.2019г.,� 16:00�

часа.�

� За�удължаване�на�срока,�на�01.10.2019г.�на�сайта�на�ССА,�раздел�„Профил�на�

купувача“,�както�и�в�АОП��под�номер�9093021�е�надлежно�публикувана�съответната�

информация.�

�

В�рамките�на�удължения�срок�за�подаване�на�оферти,�в�деловодството�на�ССА�не�са�

постъпили�нови�оферти.�

�

Комисията� установи,� че� в� определения� срок� за� подаване� на� оферти� са�

постъпили� 2� (две)� оферти� от� участник� „АМО� 90“� ООД,� вх.№70-62/30.09.2019� г.,�

12:02�часа�и�участник�„Тема�Тех�"�ЕООД,�вх.�№70-65/30.09.2019�г.,�15:47�часа,�след�

което�всички�членове�на�комисията�попълниха�декларации�по�чл.�103,�ал.2�от�ЗОП,�

във�връзка�с�чл.97,�ал.2�от�ППЗОП.�

�
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На�заседанието�на�комисията�не�присъстваха�представители�на�участниците.��

Комисията�установи,�че�офертите�са�представени�в�запечатана�непрозрачна�опаковка,�

с� посочени� върху� нея� данни� в� съответствие� с� изискванията� на� възложителя.� При�

извършената� проверка� на� документите� за� съответствие� със� списъка,� приложен� към�

офертите,� комисията� установи,� че� всички� документи,� посочени� в� списъка,� са� налице.�

Членовете�на�комисията�подписаха�техническите�предложения�и�ценовите�предложения�на�

участниците.�

III.� След�извършване�на�гореописаните�действия,�комисията�пристъпи�към�изпълнение�на�
чл.� 97,� ал.� 3� от� ППЗОП,� като� обяви� ценовите� предложения� на� участниците,� както�
следва:�

1.� Участникът�„АМО�90"�ЕООД�

по� обособена� позиция� №� 2� ■� Общата� цена� за� изпълнение� е� в� размер� на�

7694,53� лв� (седем� хиляди� шестотин� деветдесет� и� четири� лева� и� петдесет� и� три�

стотинки)� без� ДДС.� Предложената� цена� не� надвишава� прогнозната� стойност� на�

поръчката�за�обособената�позиция.�

2.� Участникът�„Тема�Тех�"�ЕООД�

по�обособена�позиция�№�1�■�Общата�цена�за�изпълнение�е�в�размер�на�10755.00�

(десет� хиляди� седемстотин� петдесет� и� пет)лв.� без� ДДС.� Предложената� цена� не�

надвишава�прогнозната�стойност�на�поръчката�за�обособената�позиция.�

по� обособена� позиция� №� 2� ■� Общата� цена� за� изпълнение� е� в� размер� на�

7074.00� (седем� хиляди� седемдесет� и� четири)� лв.� без� ДДС.� Предложената� цена� не�

надвишава�прогнозната�стойност�на�поръчката�за�обособената�позиция.�

по�обособена�позиция�№�3�■�Общата�цена�за�изпълнение�е�в�размер�на�2044.00�

(две� хиляди� четиридесет� и� четири)�лв.�без�ДДС.�Предложената� цена�не� надвишава�

прогнозната�стойност�на�поръчката�за�обособената�позиция.�

по�обособена�позиция�№�4�■�Общата�цена�за�изпълнение�е�в�размер�на�4793.00�

(четири� хиляди� седемстотин� деветдесет� и� три)� лв.� без�ДДС.�Предложената� цена�не�

надвишава�прогнозната�стойност�на�поръчката�за�обособената�позиция.�

по�обособена�позиция�№�5�■�Общата�цена�за�изпълнение�е�в�размер�на�1018.00�

(хиляда�и�осемнадесет)�лв.�без�ДДС.�Предложената�цена�не�надвишава�прогнозната�

стойност�на�поръчката�за�обособената�позиция.�

След�извършване�на�гореописаните�действия,�приключи�публичното�заседание�

на�комисията.�

IV.� �На�закрито�заседание,�комисията�продължи�своята�работа�като�пристъпи�към�

разглеждане� на� офертите� с� оглед� проверка� на� съдържащите� се� в� тях� документи� за�

съответствието� им� критериите� за� подбор� � и� с� изискванията� на� Възложителя,�

посочени�в�обявата,�в�резултат�на�което�установи�следното:�

1.Офертата�на�участника„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�1,�съдържа�всички�

изискуеми� от� възложителя� документи,� съгласно� � Раздел� III„Изисквания� към�
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офертите� и� необходимите� документи“от� документацията� и� съгласно� чл.39� от�

ППЗОП.�

2.� Офертата� на� участника� „АМО� 90“� ЕООД� по� обособена� позиция� 2,� � съдържа�

всички� изискуеми� от� възложителя� документи� ,� съгласно� � Раздел� III� � „� Изисквания�

към� офертите� и� необходимите� документи“� от� документацията� и� съгласно� чл.39� от�

ППЗОП.�

3.� Офертата� на� участника� „Тема� Тех"� ЕООД� по� обособена� позиция� 2,� съдържа�

всички� изискуеми� от� възложителя� документи� ,� съгласно� � Раздел� III� � „� Изисквания�

към� офертите� и� необходимите� документи“� от� документацията� и� съгласно� чл.39� от�

ППЗОП.�

4.Офертата�на�участника�„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�3,�съдържа�всички�

изискуеми� от� възложителя� документи� ,� съгласно� � Раздел� III„� Изисквания� към�

офертите� и� необходимите� документи“� от� документацията� и� съгласно� чл.39� от�

ППЗОП.�

5.Офертата�на�участника�„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�4,�съдържа�всички�

изискуеми� от� възложителя� документи� ,� съгласно� � Раздел� III„� Изисквания� към�

офертите� и� необходимите� документи“� от� документацията� и� съгласно� чл.39� от�

ППЗОП.�

6.Офертата�на�участника�„Тема�Тех�"�ЕООД�по�обособена�позиция�5,�съдържа�всички�

изискуеми� от� възложителя� документи� ,� съгласно� � Раздел� III„� Изисквания� към�

офертите� и� необходимите� документи“� от� документацията� и� съгласно� чл.39� от�

ППЗОП.�

�

Комисията� констатира,� че� участниците� отговарят� на� изискванията� за� лично�

състояние� и� на� критериите� за� подбор,� поставени� от� Възложителя� и� ги� допуска� до�

разглеждане� на� подадените� от� тях� техническите� предложения� по� съответните� обособени�

позиции.�

V.� На� същото� заседание� комисията� продължи� своята� работа� с� разглеждане� на�
техническите� предложения� на� допуснатия� участник� за� съответствие� с� предварително�
обявените� условия� в� обществената� поръчка,� съгласно� чл.56,ал.2� от� ППЗОП� по� всяка�
обособена�позиция.�

Съгласно�чл.1� раздел� III�от� описания,� условия�и� изисквания�към�документацията�на�

обществената� поръчка:� Техническо� предложение� се� представя� по� отделно� за� всяка�

обособена� позиция,� за� която� участникът� кандидатства.� Участниците� представят�

толкова�технически�предложения,�за�колкото�обособени�позиции�кандидатстват.��

Техническо� предложение,� което� не� съдържа� и� не� покрива� минималните�

технически� изисквания� на� Възложителя,� заложени� в� настоящата� документация� и� в�

техническата�спецификация�(за�съответната�обособена�позиция)�не�се�допуска�до�оценка�и�

се�отстранява.�
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Комисията� разгледа� подробно� техническите� предложения� на� участниците� и� оцени�

съответствието� на� посочените� характеристики� на� предлаганата� техника� с� данните� от�

приложените�проспекти,�брошури�и�каталози,�както�следва:���

�

1.� Участникът�„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�1�

В� своето� техническо� предложение� участникът� е� представил� предложение� за�

изпълнение�на�поръчката�по�образец�към�документацията�.�

Относно� съответствие� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности� за� конфигурациите,� предлагани� от� участника� за� обособена� позиция� 1,�

след� разглеждане� на� техническото� предложение� на� участника� комисията� установи,� че�

предложената� техника� съответства� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности.�

2.� Участникът�„АМО�90“�ЕООД�по�обособена�позиция�2�

В� своето� техническо� предложение� участникът� е� представил� предложение� за�

изпълнение�на�поръчката�по�образец�към�документацията�.�

Относно� съответствие� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности� за� конфигурациите,� предлагани� от� участника� за� обособена� позиция� 2,�

след� разглеждане� на� техническото� предложение� на� участника� комисията� установи,� че�

предложената� техника� съответства� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности.�

3.� Участникът�„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�2�

В� своето� техническо� предложение� участникът� е� представил� предложение� за�

изпълнение�на�поръчката�по�образец�към�документацията�.�

Относно� съответствие� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности� за� конфигурациите,� предлагани� от� участника� за� обособена� позиция� 2,�

след� разглеждане� на� техническото� предложение� на� участника� комисията� установи,� че�

предложената� техника� съответства� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности.�

4.� Участникът�„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�3�

В� своето� техническо� предложение� участникът� е� представил� предложение� за�

изпълнение�на�поръчката�по�образец�към�документацията�.�

Относно� съответствие� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности� за� конфигурациите,� предлагани� от� участника� за� обособена� позиция� 3,�

след� разглеждане� на� техническото� предложение� на� участника� комисията� установи,� че�

предложената� техника� съответства� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности.�

5.� Участникът�„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�4�

В� своето� техническо� предложение� участникът� е� представил� предложение� за�

изпълнение�на�поръчката�по�образец�към�документацията�.�



6�

�

Относно� съответствие� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности� за� конфигурациите,� предлагани� от� участника� за� обособена� позиция� 4,�

след� разглеждане� на� техническото� предложение� на� участника� комисията� установи,� че�

предложената� техника� съответства� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности�

6.� Участникът�„Тема�Тех"�ЕООД�по�обособена�позиция�5�

В� своето� техническо� предложение� участникът� е� представил� предложение� за�

изпълнение�на�поръчката�по�образец�към�документацията�.�

Относно� съответствие� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности� за� конфигурациите,� предлагани� от� участника� за� обособена� позиция� 5,�

след� разглеждане� на� техническото� предложение� на� участника� комисията� установи,� че�

предложената� техника� съответства� на� минималните� технически� характеристики� и�

функционалности.�

Въз� основа� на� горните� констатации,� комисията� реши� да� допусне� до� по-нататъшно�

участие� офертите� на� участниците� по� обособени� позиции� до� етап� разглеждане� на�

ценовите�им�предложения.�

VI.� Комисията�пристъпи�към�детайлно�разглеждане�на�ценовите�предложения�на�

допуснатите� участници� относно� съответствието� им� с� изискванията� на�

възложителя,� заложени� в� Образец� №� 8� и� в� указанията� за� подготовка� на�

оферта�за�участие�в�обществена�поръчка�чрез�събиране�на�оферти�с�обява�по�

реда�на�Глава�двадесет�и�шест�от�ЗОП.�

�

При� прегледа� на� представеното� от� участника� „Тема� Тех”� ЕООД,� ценово�

предложение�по�обособена�позиция�№�1,�се�установи,�че:�са�представени�съобразно�

предвидените� в� Указанията� за� участие� за� възлагане� на� поръчка� по� реда� на� Глава�

двадесет�и�шеста�от�ЗОП�и�съответства�с�предварително�обявените�от�възложителя�

условия.�Комисията�извърши�проверка�на�предложените�общи�цени�и�не�констатира�

несъответствия.�Ценовите�предложение�са�съобразени�с�посочената�от�възложителя�

прогнозна�стойност�за�изпълнение�на�обществената�поръчка.�

При� прегледа� на� представеното� от� участника� „АМО� 90”� ЕООД� ценово�

предложение�по�обособена�позиция�№�2,�се�установи,�че:�са�представени�съобразно�

предвидените� в� Указанията� за� участие� за� възлагане� на� поръчка� по� реда� на� Глава�

двадесет�и�шеста�от�ЗОП�и�съответства�с�предварително�обявените�от�възложителя�

условия.�Комисията�извърши�проверка�на�предложените�общи�цени�и�не�констатира�

несъответствия.�Ценовите�предложение�са�съобразени�с�посочената�от�възложителя�

прогнозна�стойност�за�изпълнение�на�обществената�поръчка.�

При� прегледа� на� представеното� от� участника� „Тема� Тех”� ЕООД� ценово�

предложение�по�обособена�позиция�№�2,�се�установи,�че:�са�представени�съобразно�

предвидените� в� Указанията� за� участие� за� възлагане� на� поръчка� по� реда� на� Глава�

двадесет�и�шеста�от�ЗОП�и�съответства�с�предварително�обявените�от�възложителя�

условия.�Комисията�извърши�проверка�на�предложените�общи�цени�и�не�констатира�
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несъответствия.�Ценовите�предложение�са�съобразени�с�посочената�от�възложителя�

прогнозна�стойност�за�изпълнение�на�обществената�поръчка.�

�

При� прегледа� на� представеното� от� участника� „Тема� Тех”� ЕООД� ценово�

предложение�по�обособена�позиция�№�3,�се�установи,�че:�са�представени�съобразно�

предвидените� в� Указанията� за� участие� за� възлагане� на� поръчка� по� реда� на� Глава�

двадесет�и�шеста�от�ЗОП�и�съответства�с�предварително�обявените�от�възложителя�

условия.�Комисията�извърши�проверка�на�предложените�общи�цени�и�не�констатира�

несъответствия.�Ценовите�предложение�са�съобразени�с�посочената�от�възложителя�

прогнозна�стойност�за�изпълнение�на�обществената�поръчка.�

При� прегледа� на� представеното� от� участника� „Тема� Тех”� ЕООД� ценово�

предложение�по�обособена�позиция�№�4,�се�установи,�че:�са�представени�съобразно�

предвидените� в� Указанията� за� участие� за� възлагане� на� поръчка� по� реда� на� Глава�

двадесет�и�шеста�от�ЗОП�и�съответства�с�предварително�обявените�от�възложителя�

условия.�Комисията�извърши�проверка�на�предложените�общи�цени�и�не�констатира�

несъответствия.�Ценовите�предложение�са�съобразени�с�посочената�от�възложителя�

прогнозна�стойност�за�изпълнение�на�обществената�поръчка.�

При� прегледа� на� представеното� от� участника� „Тема� Тех”� ЕООД� ценово�

предложение�по�обособена�позиция�№�5,�се�установи,�че:�са�представени�съобразно�

предвидените� в� Указанията� за� участие� за� възлагане� на� поръчка� по� реда� на� Глава�

двадесет�и�шеста�от�ЗОП�и�съответства�с�предварително�обявените�от�възложителя�

условия.�Комисията�извърши�проверка�на�предложените�общи�цени�и�не�констатира�

несъответствия.�Ценовите�предложение�са�съобразени�с�посочената�от�възложителя�

прогнозна�стойност�за�изпълнение�на�обществената�поръчка.�

�

Комисията� установи,� че� по� обособена� позиция� 6� “Доставка� на� преносими�

компютри“,�няма�постъпили�оферти.�

�

� Комисията�продължи�с�проверка�по�чл.�72,�ал.�1�от�ЗОП�,�в�резултат�на�което�

установи,�че�не�е�налице�ценово�предложение,�което�да�е�с�повече�от�20�на�сто�по-�

благоприятно�от�средната�стойност�от�предложенията�на�останалите�участници.�

�

Вследствие�на�изложеното�дотук�и�съгласно�посочения�в�т.�3,�раздел�I�„Описание�на�

предмета� на� обществената� поръчка"� от� Указанията� за� участие� критерий� за�

възлагане� на� поръчката� „най-ниска� цена",� комисията� единодушно� взе� решение� за�

следното�класиране�на�офертите�на�участниците�по�обособени�позиции:��

�

За�обособена�позиция�1:�

1-во�място�–�„Тема�Тех”�ЕООД��с�цена:�10755.00�лв.�без�ДДС;�
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За�обособена�позиция�2:�

1-во�място�–�„Тема�Тех”�ЕООД��с�цена:�7074.00�лв.�без�ДДС;�

2-ро�място�-�„АМО�90"�ЕООД�с�цена:�7694,53�лв.�без�ДДС�

�

За�обособена�позиция�3:�

1-во�място�–�„Тема�Тех”�ЕООД��с�цена:�2044.00�лв.�без�ДДС;�

�

За�обособена�позиция�4:�

1-во�място�–�„Тема�Тех”�ЕООД��с�цена:�4793.00�лв.�без�ДДС;�

�

За�обособена�позиция�5:�

1-во�място�–�„Тема�Тех”�ЕООД��с�цена:�1018.00�лв.�без�ДДС;�

�

Въз� основа� на� извършеното� разглеждане,� оценяване� и� класиране� на� получената�

оферта,�комисията�предлага�за�изпълнител�на�обществената�поръчка�по�чл.20,�ал.3,�т.�2�

от� ЗОП,� обявена� с� обява� изх.� №� 1203-17/18.09.2019� г.,� с� предмет� „Доставка� на��

компютърна�и�офис�техника�за�нуждите�на�компютърна�и�офис�техника�за�нуждите�на�

структурните�звена�на�Селскостопанска�академия�София,�за�изпълнение�на�проекти�

по� Национални� научни� програми:� „Здравословни� храни� за� силна� биоикономика� и�

качество� на� живот“� и� „Опазване� на� околната� среда� и� намаляване� риска� от�

неблагоприятни�явления�и�природни�бедствия“�на�Министерство�на�образованието�и�

науката,�по�6�обособени�позиции,�по�петте�обособени�позиции� �участник�„Тема�Тех�"�

ЕООД.�

Комисията� предлага� на� възложителя� по� обособена� позиция�№6� “Доставка� на�

преносими�компютри“,�да�бъдат�изпратени�покани�до�определени�лица�на�основание�

чл.191,�т.1�от�ЗОП.�

С� извършване� на� гореописаните� действия� комисията� приключи� своята� работа� на�

15.10.2019� г.� На� основание� чл.� 97,� ал.� 4� от� ППЗОП,� настоящият� Протокол� от�

работата�на�комисията�се�предава�на�Възложителя�за�утвърждаване.�

�
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