
Протокол № 1

за отваряне на офертите за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и 
периферна техника за нуждите на Върховния административен съд и 
гаранционна поддръжка" по обособени позиции, както следва: 
Обособена позиция № 1"Доставка на компютри за нуждите на ВАС"; 
Обособена позиция №2 „Доставка на принтери, скенери и 
многофункционално устройство за нуждите на ВАС";Обособена позиция 
№ 3 „Доставка на дискова система за бекъп и архивиране на данни с 
дедупликация за нуждите на ВАС", преписка АОП № 00048-2017-0001, 
Решение № 1320/22.08.2017 г. на Главния секретар на ВАС, в качеството му 
на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед 
1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС, Обявление с Ю 801889 на 
документа в РОП, адрес профил на купувача уууууу.Бас. 
Justice.bg/pages/bg/buver-profile

На 15.09.2017 г. в 10.00 часа, в зала N° 3, находяща се на етаж 3 
в сградата на ВАС, с адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски" 
N9 18, в изпълнение на Заповед N9 1455/15.09.2017 г. на Главния секретар 
на ВАС и във връзка с Решение за откриване на процедура за възлагане 
на обществена поръчка, с горепосочения предмет, се проведе заседание 
на комисията в пълен състава както следва :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Надежда Цветкова -  експерт софтуерна поддръжка 
в отдел ИСКСС на ВАС.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Красимира Георгиева -  експерт-обществени поръчки на ВАС.



2. Петър Владимиров -  експерт- хардуерна поддръжка в отдел 
ИСКСС на ВАС.

3. Адриана Горанова -  експерт- бюджет и финанси в отдел"ФС" на
ВАС.

4.Далина Димитрова -  експерт- стопанска дейност в отдел „ФС"
на ВАС.

на основание чл. 103 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и 
чл. 54 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 
/ППЗОП/ в изпълнение на го ре цитиран ата заповед на главния секретар 
на ВАС, комисията проведе публично заседание по отваряне на 
офертите, постъпили в регистратурата на ВАС.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на 
участниците:

1. Яна Карлова Ангелова, упълномощен представител на „ АЙ БИ ЕС- 
България" ЕООД;

2. Антон Валентинов Микев, упълномощен представител на „ СИЕНСИС" 
АД;

3. Живко Христов Христов, упълномощен представител на „АД/Г ООД.

I. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши 
следното:

1. Председателят на комисията получи от регистратурата постъпилите 
оферти, заедно с входящия регистър към тях , за което и на основание 
чл.48, ал.6 от ППЗОП се състави и подписа приемо- предавателен 
протокол.

2. Председателят на комисията прочете Заповед N° 1455/15.09.2017г. за 
назначаване членовете на комисията, както и входящия номер, дата,часът, 
имената на участниците подали оферти, съгласно описания подробно по- 
горе входящ регистър, след което съставът на комисията подписа и 
декларации, съгласно чл.103,ал.2 от ЗОП и чл.51,ал.13 от ППЗОП.



3. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти, 
съгласно Обявлението за поръчката, а именно до 12.00 часа на
14.09.2017 г. са постъпили 3 бр. оферти както следва :

1. Оферта от „ Ай Би Ес- България" ЕООД, с вх. № 
14017/14.09.2017 г . -10,16 ч.

2. Оферта от „Сиенсис" АД, с вх. № 14043/14.09.2017г.-11,04 ч.

3. Оферта от АДЛ" ООД, с вх.№ 14046/14.09.2017 г - 11,07 ч.

След като председателят прочете входящия регистър с 
участниците,комисията констатираме всички оферти са представени в 
запечатани, непрозрачни опаковки, върху които са отразени: 
наименованието на участника, адрес за кореспонденция и обособените 
позиции, за които се подават документите, регистрационния/входящия/ 
номер на ВАС и часа на подаване на офертата и съответно са оформени и 
представени съобразно изискванията на чл. 47,ал.1 и ал.2 от ППЗОП и 
изискванията на Възложителя.

На основание чл.54,ал.2,ал.З и ал.4 и ал.5 от ППЗОП, работата на 
комисията продължи с отварянето на офертите , по реда на тяхното 
постъпване,а именно :

1. „Ай Би Ес-България" ЕООД

Комисията оповести и провери описа на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата 
процедура.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
„ Предлагани ценови параметри" и констатира, че такъв е приложен.

Членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри", както и техническите предложения на участника.

Председателят на комисията предложи на един от присъстващите 
представители на участници да подпише техническото предложение и



плика с надпис „Предлагани ценови параметри", като представителя на 
участника „ Сиенсис" АД се възползва от предоставеното право.

2."Сиенсис" АД

Комисията оповести и провери описа на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата 
процедура.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „ Предлагани ценови параметри" и констатира,че такъв е 
приложен.Членовете на комисията подписаха пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри", както и техническите предложения на 
участника.

Председателят на комисията предложи на един от присъстващите 
представители на участници да подпише техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри", като представителя на 
участника „АДЛ" ООД се възползва от предоставеното право.

3."АДЛ" ООД

Комисията оповести и провери описа на документите и 
информацията, съдържащи се в офертата за участие в откритата 
процедура.

Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „ Предлагани ценови параметри" и констатираме такъв е 
приложен.Членовете на комисията подписаха пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри", както и техническите предложения на 
участника.

Председателят на комисията предложи на един от присъстващите 
представители на участници да подпише техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри", като представителя на



участника „Ай Би ЕС- България"Е ООД се възползва от предоставеното 
право.

С гореописаните действия на комисията приключи публичната част от 
заседанието.

II. На закрити заседания, проведени в периода между 15.09.2017г. до
27.09.2017 г. в сградата на ВАС , комисията, в обявения състав, пристъпи 
към разглеждане по същество на документите по чл. 39,ал.2 от ППЗОП на 
допуснатите участници за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя описани в 
документацията, като констатира следното:

1. Оферта с вх. № 14017/14.09.2017, подадена от „Ай Бй Ес- 
България" ЕООД за участие в Обособена позиция № 3 „Доставка на 
дискова система за бекъп и архивиране на данни с дедупликация 
за нуждите на ВАС"

Комисията установите опаковката на офертата на участника „Ай Би 
Ес- България" ЕООД, съдържа следните документи относно личното 
състояние и критериите за подбор:

1. Опис на документите и информацията,съдържащи се в офертата- в 
оригинал;
2. ЕЕДОП- по образец, в оригинал, подписан от Управителя на 
дружеството г-н Горан Ангелов ;
3. Официално писмо от производителя относно сертификацията на 
експертите, които ще отговарят за изпълнение на поръчката- заверено 
копие;
З.Документ за оторизация за разпространение и продажба на 
оферираната техника, издаден от производителя или от ексклузивен 
/официален представител на производителя за България -  заверено 
копие;



Б.Документ за официално представителство на производителя на 
предлаганото оборудване на територията на Република България - 
заверено копие;
6. Техническо предложение, съдържащо:
6.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на Възложителя- по образец 
,в оригинал;
6.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 
по образец, в оригинал;
6.3.Декларация за срока на валидност на офертата- по образец, в 
оригинал;
6.4. Декларация,че участникът има възможност за гаранционно, сервизно 
и извън гаранционно обслужване от сертифициран персонал- в оригинал;
6.5. Декларация,че участникът ще осигури гаранционна поддръжка на 
предлаганото оборудване -  в оригинал;
6.6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
съгласно 1БО 9001:2008 на производителя на предлаганото оборудване- 
заверено копие;
6.7. Сертификат за внедрена система за управление за управление на 
информационната сигурност съгласно 1БО 27001:2013 на участника- 
заверено копие;
6.8. Сертификат за внедрена система за управление на ИТ услугите 
съгласно 150 20 000-1:2011 на участника- заверено копие;
6.9 Копие от технически каталози/брошури на производителя на 
български език, като и връзки към официалната интернет страница на 
производителя, където може да се получи техническа информация за 
предложените модели- в оригинал;
6.10 Декларация,че участника разполага с център за техническа 
поддръжка -  в оригинал;
7. Ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик с надпис 
„ Предлагани ценови параметри"- в оригинал;

Офертата е подписана от Управителя на дружеството г-н Горан 
Ангелов.



След като разгледа подробно представените от участника 
документи по чл. 39, от ППЗОП за съответствие с изисквания към 
личното състояние и критерии за подбор, комисията констатира, че 
те съответстват изцяло по обем и съдържание на изискванията на 
възложителя.

2. Оферта от с вх. № 14043/14.09.2017г., подадена от „ Сиенсис" 
АД за участие в Обособена позиция № 1" Доставка на компютри за 
нуждите на ВАС".

Комисията установи,че опаковката на офертата на участника 
„Сиенсис" АД, съдържа следните документи относно личното състояние и 
критериите за подбор:

1. Опис на документите и информацията,съдържащи се в офертата- в 
оригинал;
2. ЕЕДОП- по образец и в оригинал, подписан от г-н Николай Медаров- 
Изпълнителен директор и член на СД на „Сиенсис"АД, г-н Александър 
Тодоров - Председател на СД на „ Сиенсис" АД и г-н Емил Енев- Заместник- 
председател на СД на"Сиенсис" АД;

2.1. Доказателства за посочените в ЕЕДОП извършени от участника 
доставки през последните три години, считано то датата на подаване на 
оферти- заверени копия 3 бр.;
2.2. Сертификати, издадени от производителя на предлаганата техника на 
специалистите,посочени в ЕЕДОП- заверени копия 7 бр.;
2.3. Сертификат за внедрена система за управление на качеството 
съгласно 1БО 9001:2008 на производителя на предлаганото оборудване- 
заверено копие;
2.4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт 1БО 9001:2015 на участника „Сиенсис „ АД- заверено копие;
3. Оторизационно писмо от производителя , даващо права на участника за 
разпространение, продажба и сервиз на предлаганата техника -  заверено 
копие;



4. Декларация,че доставеното оборудване е ново,неупотребявано и в 
актуалната производствена листа на производителя за 2017/2018 г.- в 
оригинал;
5. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката -  доставка, 
монтаж, инсталация и поддръжка -  в оригинал;
5.1. Списък на сервизните бази/центрове за техническа поддръжка/ на 
„Сиенсис" АД в страната- в оригинал;
5.2.Описание на наличната Хелпдеск система: сервизна процедура по 
ISO/ Ескалационна процедура на „Сиенсис „ АД -  в оригинал;
6. . Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на Възложителя за Обособена 
позиция № 1- по образец, в оригинал;
7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- по 
образец , в оригинал;
8.Декларация за срока на валидност на офертата- по образец, в оригинал;
9.CE,WEEE,RoHS, Energy Star -  заверени копия.
10.Технически каталози/брошура на производителя на български език -  
заверено копие;
11.Декларация относно изискванията към предлаганото оборудване и 
условия по доставка и поддръжка- в оригинал;
12. Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно 
ISO 9001:2008 на производителя на предлаганото оборудване- заверено 
копие;
13. Ценово предложение .

Офертата е подписана от Изпълнителния директор на дружеството 
г-н Николай Медаров.

След като разгледа подробно представените от участника 
документи по чл. 39, от ППЗОП за съответствие с изисквания към 
личното състояние и критерии за подбор, комисията констатира,че 
те съответстват изцяло по обем и съдържание на изискванията на 
възложителя.



3. Оферта с вх.№ 14046/14.09.2017 г. от „ АДЛ" ООД за участие в 
Обособена позиция №2 „Доставка на принтери, скенери и 
многофункционално устройство за нуждите на ВАС"

Комисията установите опаковката на офертата на участника 
„АД/1"ООД, съдържа следните документи относно личното състояние и 
критериите за подбор:
1. Опис на представените документи за участие на „ АДЛ" ООД- в 
оригинал;
2. ЕЕДОП- по обособена позиция N2 2 „Доставка на принтери, скенери и 
много функционално устройство за нуждите на ВАС"- 2 бр. в оригинал:

ЕЕДОП на „ АДЛ" ООД подписан от г-н Лука Групчев -  Управител на 
„АДЛ" ООД, г-н Александър Тодоров -  Управител на „АДЛ" ООД и г-н 
Йордан Йорданов"- Управител на „АДЛ" ООД и ЕЕДОП на „ Инфо- 
АДЛ"ЕООД, подписан от г-н Лука Групчев- Управител на „ Инфо-АДЛ 
„ЕООД и г-жа Ваня Недкова- Управител на „ Инфо- АДЛ" ЕООД ;
3. Споразумение между „ Инфо- АДЛ „ ЕООД и „ АДЛ" ООД за 
предоставяне на ресурси и сервизни бази, съгласно чл.65,ал.З от ЗОП - в 
оригинали;
4. Техническо съдържание по обособена позиция N92 съдържащо:
б/ предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя -  в оригинал; 
в/декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в 
оригинал;
г/ декларация за срока на валидност на офертата- в оригинал; 
д/Друга информация и/или документи, изискани от възложителя:
- Оторизационни писма от Ксерокс България, официален представител на 
XEROX Ltd. За територията на Република България, удостоверяващите
„ АДЛ" ООД и „ Инфо- АДЛ" ЕООД са оторизирани да извършват 
разпространението, продажбата и гаранционното поддържане на 
предлаганото от XEROX Ltd оборудване на територията на Република 
България- 2 бр. в оригинал;
- Оторизационни писма от Брадър Централна и Източна Европа ГмбХ, 
Представителство за България на" АДЛ" ООД и „ Инфо- АДЛ" ЕООД- 2 бр. 
в оригинал;



- Декларация,че доставеното оборудване е ново,неупотребявано и в 
актуалната производствена листа на производителя за 2017/2018 г.- в 
оригинал;
-Декларация,че участникът има възможност за гаранционно, сервизно и 
извън гаранционно обслужване от сертифициран персонал- в оригинал; 
-Декларация,че участникът ще осигури гаранционна поддръжка на 
предлаганото оборудване -  в оригинал;
- Документ,детайлно описващ системата за приемане и обслужване на 
сервизни заявки и на системата за сервизна поддръжка- в оригинал;

Брошури на предложените модели принтери, скенери и 
многофункционално устройство- разпечатки;

Писма, удостоверяващите предложените модели принтер,скенер и 
многофункционално устройство са произведени в съответствие със 
стандарт за управление на качество ISO 9001:2008, издаден на 
производителя на предлаганото оборудване- заверени копия;
- Документ/ декларация за съответствие/, доказващ,че предлаганите 
модели техника имат степен на защита и електромагнитна съвместимост- 
заверени копия;
5.Ценово предложение.

Офертата е подписана от Управителя на дружеството г-н Лука Групчев.

След като разгледа подробно представените от участника 
документи по чл. 39,ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критерии за подбор,комисията констатира, 
че те съответстват изцяло по обем и съдържание на изискванията на 
възложителя.

III. На този етап от работата си комисията единодушно обобщи 
резултатите от предварителния подбор по реда на чл.54,ал.12 от 
ППЗОП,както следва:

Допуснати до по-нататъшно участие в процедурата са офертите на 
всички участници в процедурата.



IV. На основание чл. 56,ал.2 от ППЗОП, комисията продължи своята 
работа в подробен преглед на съдържанието на офертите на допуснатите 
участници в частта на техническото им предложение за установяване на 
съответствието им с предварително обявените условия на Възложителя в 
документацията за обществена поръчка. В резултат на това беше 
установено следното:

1. Оферта с вх. № 14017/14.09.2017, подадена от „Ай Бй Ес- 
България" ЕООД

Техническото предложение на участника за изпълнение на 
Обособена позиция № 3 „Доставка на дискова система за бекъп и 
архивиране на данни с дедупликация за нуждите на ВАС".

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на 
поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква"в" по образец, 
декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г" по образец.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира следното:
След преглед от комисията на техническото предложение на 

участника, същото отговаря на техническата спецификация на 
Възложителя и на поставените условия и изисквания за изпълнение на 
поръчката съгласно документацията на обществената поръчка.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно 
следното решение:

Във връзка с гореизложеното , комисията приема, че техническо 
предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия 
за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на 
Възложителя и допуска участника „ Ай Би Ес- България" ЕООД до 
последващо участие в обществената поръчка.

2. Оферта от с вх. № 14043/14.09.2017г., подадена от „ Сиенсис"
АД

Техническо предложение на участника за изпълнение на 
Обособена позиция №1"Доставка на компютри за нуждите на ВАС „



Участникът е представил техническо предложение за изпълнение 
на поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква"в" по 
образец, декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г" по образец.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира следното:
След преглед от комисията на техническото предложение на 

участника, същото отговаря на техническата спецификация на Възложителя 
и на поставените условия и изисквания за изпълнение на поръчката 
съгласно документацията на обществената поръчка.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно 
следното решение:

Във връзка с гореизложеното ,комисията приема, че техническо 
предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия 
за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на 
Възложителя и допуска участника „Сиенсис "АД до последващо участие 
в обществената поръчка.

3. Оферта с вх.№ 14046/14.09.2017 г. от „ АДЛ" ООД

Техническо предложение на участника за изпълнение на 
Обособена позиция №2 „Доставка на принтери, скенери и 
многофункционално устройство за нуждите на ВАС".

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение 
на поръчката по образец, декларация по чл. 39,ал.3,т.1,буква"в" по 
образец, декларация по чл.39,ал.3,т.1, буква „г" по образец.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира следното:
След преглед от комисията на техническото предложение на 

участника, същото отговаря на техническата спецификация на Възложителя 
и на поставените условия и изисквания за изпълнение на поръчката 
съгласно документацията на обществената поръчка.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно 
следното решение:

Във връзка с гореизложеното ,комисията приема, че техническо 
предложение на участника отговаря на поставените изисквания и условия 
за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на



Възложителя и допуска участника „АДЛ "ООД до последващо участие в 
обществената поръчка.

На основание чл.57, ал.З от ППЗОП, комисията взе решение да 
отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници на 
02.10.2017г. от 16,30 часа, в сградата ВАС, зала № 3 ,трети етаж, за което 
участниците да бъдат уведомени чрез съобщение, което да се публикува 
на профила на купувача.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 56, ал.2 от ППЗОП 
и е подписан на 27.09.2017 г.
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