
Утвърдил: 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес 17.12.2018 г. в 15.00 ч., комисия назначена със заповед № 586/13.12.2018 г. на 

Директора на 120 ОУ „Г.С.Раковски“  се събра за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпили оферти за избор на изпълнител по реда на глава 26 ЗОП с предмет: 

Доставка на мултимедийни проектори за нуждите на 120 ОУ „Г.С.Раковски“ 

Всички членове на комисията декларираха, че не са налице хипотезите, визирани в чл. 

103 ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 ППЗОП.  

Комисията констатира, че са постъпили девет оферти от „Вали компютърс“ ООД рег. 

№ 908/13.12.2018 г., „Профи трейд“ ЕООД рег. № 928/14.12.2018 г., „Сиенсис“ АД рег. 

№ 929/14.12.2018 г., „Проектор БГ“ ООД № 933/14.12.2018 г., „Контракс“ АД № 

934/14.12.2018 г., „Пип електроникс“ ЕООД № 935/14.12.2018 г., „Партньорите“ ЕООД 

№ 937/14.12.2018 г., „Атласком“ ООД № 938/14.12.2018 г., Кооперация „Панда“ № 

941/14.12.2018 г. 

 

 

Офертата на  „Вали компютърс“ ООД съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 60 календарни 

дни 

След кратко обсъждане на предложението на участника, комисията констатира:  

Предложението не съответства на техническите спецификации посочени в 

документацията, офертата е неподходяща по смисъла на  т. 25, пар. 2 от ДР на ЗОП. В 

допълнение предложения срок от участника за доставка е много дълъг, което ще доведе 

до забавяне на учебния процес на учениците предвиден в учебната програмата. 

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с изискванията в документацията, 

комисията единодушно реши: не допуска участника  „Вали компютърс“ ООД до по-

нататъшно участие и го отстранява от процедурата на основание чл. 107 т. 1 ЗОП, 

поради което на  основание чл. 57 ал. 1 ППЗОП ценовото предложение на участника не 

следва се отваря. 

 

Офертата на „Профи трейд“ ЕООД  съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 10 календарни 

дни 

След кратко обсъждане на предложението на участника, комисията констатира:  



Предложението не съответства на минималните технически изисквания посочени в 

документацията, което прави офертата  неподходяща по смисъла на  т. 25, пар. 2 от ДР 

на ЗОП. В допълнение предложения срок от участника 10 дни за доставка, монтаж, 

настройки, обучение на училищния персонал е нереален.  

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с изискванията в документацията, 

комисията единодушно реши: не допуска участника  „Профи трейд“ ЕООД  до по-

нататъшно участие и го отстранява от процедурата на основание чл. 107 т. 1 ЗОП, 

поради което на  основание чл. 57 ал. 1 ППЗОП ценовото предложение на участника не 

следва се отваря. 

 

Офертата на  „Сиенсис“ АД съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 45 календарни 

дни 

Участника не предлага търговска отстъпка. 

Цена за изпълнение: 39 285 лв. без ДДС. 

След кратко обсъждане на предложението на участника, комисията констатира:  

Предложението не съответства на изискванията посочени в документацията, което 

прави офертата  неподходяща по смисъла на  т. 25, пар. 2 от ДР на ЗОП. В допълнение 

липсата на предложение за търговска отстъпка прави невъзможно да бъде приложена 

методиката за оценка на участника. 

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с изискванията в документацията, 

комисията единодушно реши: отстранява участника  „Сиенсис“ АД  от процедурата на 

основание чл. 107 т. 1 ЗОП.  

 

 

Офертата на   „Проектор БГ“ съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 30 календарни 

дни 

Участника  предлага 14 % търговска отстъпка. 

Цена за изпълнение: 50 920 лв. без ДДС. 

 

Офертата на  „Контракс“ АД  съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 



7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 30 календарни 

дни 

Участника  предлага 33 % търговска отстъпка. 

Цена за изпълнение: 53 850 лв. без ДДС. 

  

 

Офертата на „Пип електроникс“ ЕООД съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 50 календарни 

дни 

Участника  предлага 13 % търговска отстъпка. 

Цена за изпълнение: 45 900 лв. без ДДС. 

  

Офертата на   „Партньорите“ ЕООД  съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 45 календарни 

дни 

Участника  предлага 37 % търговска отстъпка. 

Цена за изпълнение: 52 100  лв. без ДДС. 

 

Офертата на  „Атласком“ ООД съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 29 календарни 

дни 

Участника  предлага 1 % търговска отстъпка. 

Цена за изпълнение: 36 735  лв. без ДДС. 

 

Офертата на  Кооперация „Панда“  съдържа:  

1. Заявление за участие  

2. Административни сведения  

3. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

5. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 



7. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 30 календарни 

дни 

Участника  предлага 69 % търговска отстъпка. 

Цена за изпълнение: 45 419.70  лв. без ДДС. 

 

След кратко обсъждане на предложението на участника, комисията констатира:  

Предложението не съответства на изискванията посочени в документацията, което 

прави офертата  неподходяща по смисъла на  т. 25, пар. 2 от ДР на ЗОП. Участника не е 

представил подписан и подпечатан проект на договор. В плика с надпис „Ценово 

предложение“ е представен каталог на магазин за продажба на канцеларски материали, 

офис оборудване и компютърни конфигурации. Съгласно посочените изисквания в 

документацията в плика с надпис „Ценово предложение“ изрично е посочено, че се 

поставя само ценово предложение и  подписан и подпечатан проект на договор.  

Липсва информация за техническите параметри на мултимедийните проектори. 

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с изискванията в документацията, 

комисията единодушно реши: отстранява участника  Кооперация „Панда“  от 

процедурата на основание чл. 107 т. 1 ЗОП.  

Комисията извърши оценяване и класиране на допуснатите участници в таблица, 

неразделна част от протокола. Въз основа на извършеното класиране комисията 

предлага на възложителя да сключи договор със спечелилия участник на първо място 

„Партньорите“ ЕООД . 

 

Комисията приключи своята работа на 18.12.2018 г. в 11.00 ч. 

Протокола да се публикува в профила на купувача на интернет страницата на 120 ОУ 

„Г.С.Раковски“ и да се изпрати на е-мейл адресите на участниците. 

Настоящият протокол съдържа 4 страници и цялата документация по процедурата се 

предава на Възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Димитрова – учител – специалист комп. и инф. технологии 

ЧЛЕНОВЕ: Кристина Галева - счетоводител 

           Ивана Минкина – гл. юрисконсулт 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


