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ПРОТОКОЛ № 1 

 

За дейността на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и 
класиране на офертите, получени при участие в процедура по ЗОП - публично 
състезание с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите 
на поделенията на Селскостопанска академия София, в  изпълнение на 
проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в 
животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на 
образованието и науката, с 3 обособени позиции”,   назначена със Заповед № РД 
04-66/03.07.2020г. на Председателя на Селскостопанска академия,  на основание 
чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 54-60 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) 

 

I. КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, 
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

  

Днес, 06.07.2020 г. в 10.30 часа в сградата на Селскостопанска академия, гр. 
София, ул. „Суходолска“№30, в изпълнение на Заповед № РД 04-66/03.07.2020г. 
на Председателя на Селскостопанска академия се проведе заседание на  комисия 
за подбор, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедурата с 
горепосочения предмет, открита с Решение № 1203-8/12.06.2020г.  

Комисията заседава в следния състав: 

Председател: 

1. Весела Александрова – Главен експерт ОП Дирекция АПОПЧР  

Членове: 

2. Живко Дучев  - Директор Дирекция Информационно обслужване (ИО); 

3. Борис Далаков – Експерт Дирекция ИО 

 

Председателят на комисията получи постъпилата в срока до 15:00 часа на 
02.07.2020г., 1 (един) брой оферта, което се удостовери чрез приемо – 
предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП за предаване на получените 
оферти и Регистър на получените оферти за участие в публично  състезание от  
деловодител. 
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На публичното заседание  не присъства представител на  участника в 
процедурата. 

Председателят на комисията, след като установи, че присъстват всички 
членове на комисията, откри заседанието. 

Председателят на комисията пристъпи към съобщаване на постъпилите 
оферти, съгласно списък на полученrте оферти: 

 

II. СПИСЪК НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ: 

 

№ Рег. №/дата Име на участника 

1 Рег .№ 70-57/30.06.2020г. в 12.18 часа „Вали Компютърс“ ООД 

 

Няма оферти постъпили след крайния срок. 

 

III. ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛАТА ОФЕРТА 

След като се информираха за участника в процедурата, председателят и 
членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.51 
ал.8 от ППЗОП.. 

На основание чл. 54, ал.1 от ППЗОП комисията отвори запечатаната, 
непрозрачна опаковка на офертата на участника, отговаряща на изискванията на 
чл.47, ал.2 от ППЗОП и оповести нейното съдържание, както следва: 

„Вали Компютърс“ ООД - за обособена позиция  №3; 

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана непрозрачна 
опаковка с ненарушена цялост, обозначена съгласно изискванията на 
Възложителя. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника 
и оповести съдържащите се документи – по реда на чл.39, ал.2 и чл.39, ал.3т.1 от 
ППЗОП, описи и други документи, представени от участника. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата от членовете на комисията 
подписаха представените от участника документи. 

Комисията констатира, че в представената оферта на участника липсва 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, а 
предложените ценови параметри са посочени на отделен лист към 
документацията, което е нарушение на чл.47, ал.4 от ППЗОП и не съответства на 
изискването, посочено в  Раздел VІ т.3.3. и Раздел VІІ т.3 от Документацията за 
обществената поръчка, което гласи:  
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„3.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката: 

За всички обособени позиции: 
Представя се попълнено по образец Приложение № 4, приложено в 

отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис 
„Предлагани ценови параметри“, като пликът е надписан с името на 
участника и Обособената позиция, за която се подава оферта.  

Цените следва да бъдат посочени в лева, закръглени до втория знак след 
десетичната запетая. При несъответствие между цената, изписана с цифри и 
тази, изписана с думи, ще се взема предвид изписаната с думи. 

 Участник, който е посочил ценови параметри или елементи от тях извън 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ ще бъде отстранен от участие в 
процедурата.” 

 

След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част 
от заседанието на комисията. 

  

Комисията продължи работата си на закрито заседание. 

 

IV. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

На закритото заседание комисията констатира следното: 

4.1. По Обособена позиция №1 - Доставка на преносим компютър – тип 
1- 3 броя – няма подадени оферти. 

4.2. По Обособена позиция №2 - Доставка на преносими компютри тип 2 
- 2 броя – няма подадени оферти. 

4.3. По Обособена позиция №3 - Доставка на таблет - 1 брой – 
Подадената оферта не отговаря на условията за оформяне на документацията 
за участие, посочени в  Раздел VІ т.3.3. и Раздел VІІ т.3 от Документацията за 
обществената поръчка и е нарушение на чл.47, ал.4 от ППЗОП.  

 

Поради изложеното и на основание чл.110 ал.1 и чл.107 т.5 от ЗОП, 
Комисията взе решение да предложи на Възложителя: 

1. На основание чл. 107, т.5 от ЗОП да бъде отстранен от процедурата участника 
по обособена позиция №3 - „Вали Компютърс“ ООД, тъй като не е изпълнил 
условие, посочено в документацията на обществената поръчка и чл.47, ал.4 
от ППЗОП; 
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2. На основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП и поради липса на подадени оферти, да 
бъде прекратена на процедурата по Обособена позиция №1 - Доставка на 
преносим компютър – тип 1- 3 бр.; 

3. На основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП и поради липса на подадени оферти, да 
бъде прекратена на процедурата по Обособена позиция №2 - Доставка на 
преносими компютри – тип 1- 3 бр.; 

4. На основание чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП и поради несъответствие на подадената 
оферта на условията за представяне, включително за форма, да бъде 
прекратена на процедурата по Обособена позиция №3 - Доставка на таблет 1 
бр. 

 

Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на 
особено мнение.  

На основание чл. 181, ал. 5 във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП комисията 
следва да изготви доклад, в който да отрази резултатите от работата си и да го 
предостави на Възложителя за утвърждаване.  

Настоящият протокол се състави и подписа на 06.07.2020г. 

 

 

Председател: ……п….………. 

                   (Весела Александрова) 

 

 

Членове:  

1. ……….п…………..                                                 2...........п................... 

(Живко Дучев)             (Борис Далаков) 


