Протокол
№1
От заседание на Комисията , назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП със
Заповед № 2680/28.10.2019 г. на г-н Георги Чолаков- председател на ВАС, за
дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по
реда на чл.54-60 от ППЗОП за участие в публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет : “Доставка на компютърна техника за нуждите на
Върховния административен съд и гаранционна поддръжка“,открита с Решение №
2501/08.10.2019г. на възложителя и уникален номер на обществената поръчка в
Регистъра на обществените поръчки в АОП :00048-2019-0002.

Днес 29.10.2019.г., в 16,00 часа , в сградата на ВАС, бул.“Александър
Стамболийски“№ 18, съдебна зала № 1,първи етаж, се проведе публично заседание
комисията, определена със Заповед № 2680/28.10.2019г. на председателя на Върховния
административен съд ,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Младен Семов- и.ф. Главен секретар на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Петър Владимиров- и.д. началник отдел ИСКСС на ВАС;
2. Надка Бранкова – счетоводител във ВАС.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
На заседанието на комисията присъстваха: г-жа Анна Първанова МанчеваДимова- надлежно упълномощен представител „Контракс“ АД и г-н Живко Христов
Христов- надлежно упълномощен представител на „АДЛ“ ООД.
На основание чл. 54,ал.1 от ППЗОП. Председателят на комисията откри
заседанието и представи входящия регистър на подадените оферти, ведно с офертите
предадени му по реда на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти за
участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ Доставка на компютърна техника за нуждите на Върховния административен
съд и гаранционна поддръжка“, съгласно Обявлението за поръчката, са постъпили
оферти от следните участници:

1. Оферта с Вх. № 17137/25.10.2019г.- 11,07ч. от „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ“
ООД за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри и гаранционна
поддръжка“.
2. Оферта с Вх. № 17161/25.10.2019г.- 16,20ч. от „АДЛ“ ООД за Обособена
позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери и гаранционна поддръжка“;
3.Оферта с вх. № 17255/28.10.2019г. – 11,28 ч. от „КОНТРАКС“ АД за
Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“.
След осведомяване за участниците, подали оферти за участие съгласно
входящия регистър, членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.
103,ал.2 от ЗОП.
Обявено бе от председателя на комисията, че всички решения се взимат с
обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото
решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си
съгласно чл.51,ал.7 от ППЗОП.
Членовете на комисията се увериха,че получените опаковки с офертите на
участниците са непрозрачни и с ненарушена цялост.
Относно реда и организацията на работата по време на публичната част от
заседанието на комисията, председателят на комисията обяви дневния ред на
заседанието:
1. Отваряне на офертите.
2. Подписване на Техническото предложение и плика с надпис“Предлагани
ценови параметри“ на участниците, подали оферта, от тримата членове на комисията и
един от присъстващите представители на участниците.
Комисията отвори по реда на
съдържанието им в следния дневен ред:

постъпването офертите, и оповести

1. Оферта с Вх. № 17137/25.10.2019г. от „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ“ ООД
по Обособена позиция №1“Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея,а именно:






Заявление за участие в обществената поръчка , подписано от управителя на
дружеството Георги Салтиел - Образец 1 от документацията за участие;
ЕЕДОП качен на електронен носител;
Техническо предложение- оригинал, подписано от управителя на
дружеството
Георги Салтиел – Образец 2.1 от документацията за
участие,заедно с приложимите документи;
Декларация за
спазване на задълженията, свързан
с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, подписана от управителя на дружеството Георги Салтиел - Образец 3
от документацията за участие;



Декларация за съгласие за събиране ,използване и обработка на личните
данни – 2 бр. в оригинал, подписани от Георги Салтиел и Красимир
Крумов- Образец 13 от документацията за участие;.
 Сертификати и брошури на предлаганата компютърна техника;
 1/един/ непрозрачен плик с неувредена цялост с надпис“Предлагани ценови
параметри“
След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията подписаха и представителя на „Контракс“ АД
подписаха плика с надпис“Предлагани ценови параметри.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,членовете на комисията и представителя
на „Контракс“ АД подписаха техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.
2. Оферта с Вх. №
17161/25.10.2019г. от „АДЛ“ ООД по Обособена
позиция № 2 „ Доставка на принтери и скенери и гаранционна поддръжка“
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея ,а именно:
1/една/ мека папка с наименование „Опис на представените документи за
участие на „АДЛ“ ООД“,която съдържа:
 Опис на представените документи- оригинал, подписан от управителя на
дружеството Лука Групчев;
 Заявление за участие в обществената поръчка,подписано от управителя на
дружеството лука Групчев- Образец 1 от документацията за участие.
 ЕЕДОП на „АДЛ“ ООД, качен на електронен носител;
 ЕЕДОП на „Инфо- АДЛ“ като трето лице,качен на електронен носител;
 Споразумение между „Инфо-АДЛ“ ООД и „ АДЛ“ ООД за предоставяне на
ресурси и сервизни бази, съгласно чл. 65,ал.3 от ЗОП;
 Декларация за
спазване на задълженията, свързан
с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, подписана от управителя на дружеството Лука Групчев – Образец 3
от документацията за участие;
 Декларация за съгласие за събиране ,използване и обработка на личните
данни – 4 бр. в оригинал, подписани от Лука Групчев, Александър
Тодоров,Йордан Йорданов и Ваня Недкова- Образец 13 от документацията
за участие;
 Техническо предложение- оригинал, , подписано от
управителя на
дружеството Лука Групчев - Образец 2.2 от документацията за участие,
заедно с приложимите документи ;
 Брошури на предлаганата техника.



1/един/ непрозрачен плик с неувредена цялост с надпис“Предлагани ценови
параметри

След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията и представителя на „Контракс“ АД подписаха плика с
надпис “Предлагани ценови параметри“.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията и
представителя на „ Контракс“ АД подписаха техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.
3.Оферта с вх. №17255/28.10.2019г. от „КОНТРАКС“ АД по Обособена
позиция № 1“Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея,а именно:
2/две/ меки папки с надпис „Заявление за участие в обществена поръчка с
предмет:“Доставка на компютърна техника за нуждите на Върховния административен
съд и гаранционна поддръжка“ и „Оферта“ съдържащи












Заявление за участие в обществената поръчка- оригинал, подписано от
Елизабета Башева, упълномощен представител на дружество „Контракс“
АД- Образец 1 от документацията за участие ;
ЕЕДОП качен на електронен носител;
Техническо предложение- оригинал, подписано от изпълнителните
директори
на дружеството- подписано
от
Елизабета
Башева,
упълномощен представител на дружество „Контракс“ АД ;
Изрично пълномощно на Елизабета Башева, издадено от изпълнителния
директор на „Контракс“ АД Николай Йорданов, да представлява и подписва
от името на акционерното дружество цялата документация по търгове,
конкурси и обществени поръчки- заверено копие;
Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП- в оригинал, подписана
от упълномощения представител Елизабета Башева;
Декларация за
спазване на задълженията, свързан
с данъци и
осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, подписана от упълномощения представител Елизабета Башева-–
Образец 3 от документацията за участие;
Декларация за съгласие за събиране ,използване и обработка на личните
данни – в оригинал, подписана от Елизабета Башева-– Образец 13 от
документацията за участие;
.

След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията подписаха плика с надпис“Предлагани ценови
параметри“.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.
След приключване на публичната част на заседанието и извършване на
горепосочените действия по чл.54,ал.3-4 от ППЗОП, на основание чл. 54,ал.6 от
ППЗОП, председателят на комисията обяви приключване на публичната част на
заседанието. Комисията приключи работата си на този етап.
Председателят на комисията обяви,че комисията ще продължи работа си на
30.10.2019г.- 10,00 часа в закрито заседание,в което ще разгледа документите за
съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя.
Комисията в закрити заседания на 30.10.2019 г. , 31,10.2019г. и 05.11.2019г, в
пълен състав, продължи своята работа, за разглеждане на документите по чл.
39,ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
Заседанията се проведоха при следния дневния ред:
На основание чл. 54,ал.7 от ППЗОП разглеждане на представените от
участниците документи по чл. 39,ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията на
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
1. Оферта с Вх. № 17137/25.10.2019г. от „Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ“ ООД
по Обособена позиция №1“Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи,
изискани от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП, които се отнасят до личното
състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за
обществени поръчки/ еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя еЕЕДОП,
създаден чрез информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан PDF файл.
Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40
от ППЗОП във версия PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за
участие в процедурата /офертата/ на оптичен носител.
При проверката на попълнения от участника ЕЕДОП комисията констатира
следното:
1.В Част IV: „Критерии за подбор,раздел „а“:-Общо указание за всички
критерии за подобор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки

(ЕЕДОП)- стр.15 участникът е декларарирал,че отговаря на всички задължителни
критери за подобор.
2. В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово
състояние“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- стр.15
участникът не е посочил в полето реализирания минимален общ оборот за
последните три приключили финансови години, от което да е видно съответствието с
минималното изискване за общ оборот за обособена позиция № 1.
При одаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното
изискване, чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за
последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си. Данните се представят чрез
попълване на информацията в Част IV:„Критерии за подбор“, раздел „Б“ –
„Икономическо и финансово състояние“ от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП).
Видно от посоченото, липсва коректна информация от страна на
участника за реализирания общ оборот през последните три приключили
финансови години, съгласно изискването на
документацията за участие в
ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово
състояние“
3.В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел , „В“ – „Технически и професионални
способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- стр.
15, участникът не е посочил изпълнение на дейности по доставка през последните три
години от датата на подаване на офертата,с предмет идентичен или сходен с предмета
на обществената поръчка по обособена позиция № 1.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с
минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни
с предмета на обществената поръчка, по обособена позиция № 1, с посочване на
описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят
чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „ „В“ –
„Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП).
Видно от посоченото, липсва попълване на коректна информация за
изпълнена от страна на
участника доставка съгласно изискванията на
документацията за участие в ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел , „В“
– „Технически и професионални способности“ .
4.В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“ от Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП)- стр. 15 участникът не е декларирал съгласно
изискванията на възложителя в раздел III Изисквания към кандидатите, Критерии за

подбор,т.1.3.Технически и професионални способности.-т.1.3.2. от документацията за
участие – прилагане на системи за управление на качеството.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното
изискване, чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за
управление на качеството, в чиито обхват е включен предмета на обособена позиция
№1 от обществената поръчка.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за
подбор“, раздел „Г“– Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление“ от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), чрез посочване на стандарта, издател , валидност и обхват на дейностите.
Видно от посоченото, липсва попълване от страна на участника съгласно
изискванията на документацията за участие относно обхвата на сертификата за
прилагане на системи за управление на качеството съобразно предмета на
обособена позиция №1.

5.В Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални
способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) стр.15 участникът не е посочил,че да разполага с инструменти, съоръжения и
техническо оборудване необходими за изпълнение на поръчката.
При подаване на оферта участникът декларира съответствието с минималното
изискване, чрез посочване на сервизните бази, с които ще разполага при изпълнението
на договора, на територията на град София (с посочване на точният им адрес), както и
описва инструментите, съоръженията и техническото оборудване с които разполага,
даващи му възможност да извършва сервизната дейност по поръчката, по обособена
позиция № 1. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV:
„Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ от
Единния европейски документ за обществени поръчки.
Видно от посоченото, липсва попълване от страна на участника съгласно
изискванията на документацията за участие относно наличието на сервизна база
на територията на град София, инструменти,съоръжения и техническо
оборудване необходими за изпълнение на предмета на обособена позиция №1.
.
В резултата на установените обстоятелства,комисията взе единодушно следното
решение:
В изпълнение на чл. 54,ал.9 във връзка с чл. 54,ал.8 от ППЗОП, комисията взе
решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от
получаване на настоящия протокол да представи на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и /или допълнена
информация. Допълнително попълнената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите да се представят на адрес: гр. София,бул. „А.Стамболийски“ № 18,
„Регистратура“ на ВАС- стая 1а, партер в непрозрачна опаковка с надпис:
„Допълнителни документи“ с посочване на предмета на обществената поръчка, за която
се отнасят, посочване на наименование на участника,адрес за кореспонденция,телефон,
факс и електронен адрес/по възможност/.
2. Оферта с Вх. №
17161/25.10.2019г. от „АДЛ“ ООД по Обособена
позиция № 2 „ Доставка на принтери и скенери и гаранционна поддръжка“
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи,
изискани от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП, които се отнасят до личното
състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за
обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя 2/два/броя
еЕЕДОП, създаден чрез информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан
PDF файл за „АДЛ“ ООД и „ИНФО- АДЛ“ ООД, трето лице ,на което ще използва
ресурсите и сервизната база за изпълнение на поръчката. Попълнените еЕЕДОП са
подписани с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версия
PDF формат. Същите са приложени към пакета документи за участие в процедурата
/офертата/ на оптичен носител.
При проверка на попълнените от участника и „ ИНФО-АДЛ“ ООД еЕЕДОП
комисията не установи липса, непълнота или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор в подадената оферта, поради което
комисията не посочва такива в настоящия протокол.
С оглед гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника
„АДЛ“ ООД до последващо участие в процедурата, тъй като
констатира
съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.
3.Оферта с вх. №17255/28.10.2019г. от „КОНТРАКС“ АД по Обособена
позиция № 1“Доставка на компютри и гаранционна поддръжка“
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи,
изискани от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП,които се отнасят до личното
състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за обществени
поръчки/ еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя еЕЕДОП, създаден чрез
информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан PDF файл. Попълненият
еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във
версия PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в
процедурата /офертата/ на оптичен носител.
При проверка на попълнените от участника еЕЕДОП комисията не установи
липса, непълнота или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор в подадената оферта, поради което комисията не посочва такива
в настоящия протокол.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника
„Контракс“ АД до последващо участие в процедурата, тъй като
констатира
съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.

Предвид изложеното, комисията единодушно реши:
1. На основание чл.54 ал. 8 от ППЗОП да бъде уведомен участника
„Ф-ТЕХ
КОМПЮТРИ“ ООД
като му се изпрати настоящия протокол с
констатациите, относно наличието на липси, непълноти или несъответствия с
изискванията към критериите за подбор, поставени от възложителя, на представените
от него документи по чл.39,ал.2 ППЗОП.
В изпълнение на чл. 54,ал.9 във връзка с чл. 54,ал.8 от ППЗОП, комисията
дава на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от получаване на
настоящия протокол да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и /или допълнена информация. Допълнително попълнената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти.
2. Протоколът да бъде изпратен на всички участници в процедурата в деня на
публикуването му в електронната преписка на процедурата в „Профила на купувача „
на ВАС.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54,ал.1-8 ППЗОП и е
подписан на 06.11.2019г. в сграда на ВАС, гр.София.
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