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                          РЕШЕНИЕ 

                                             № 2895 

                                   Гр. София  28.11. 2019 г. 

 

               За определяне на изпълнител  за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на 

Върховния  административен  съд и гаранционна поддръжка“. 

              На основание чл. 108,т.1 и чл. 22,ал.1,т.6 във връзка с чл. 181,ал.6 от 

Закона за обществените поръчки, за определяне на изпълнител въз основа на 

Протокол № 1 от 06.11.2019г., Протокол  № 2 от 14.11.2019г., Протокол № 3 от 

20.11.2019 г. и обобщен  протокол  от 22.11.2019г. по чл. 60а  от ППЗОП от 

работата на комисията, назначена със Заповед на председателя на ВАС и 

утвърден от възложителя обобщен протокол от 22.11.2019г. по чл.60а от 

ППЗОП за провеждане на 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 и достъпна  на профила на купувача  на възложителя в електронната   

преписка на следната електронна връзка: 

  www.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile 

 

                I.ОБЯВЯВАМ 

               1.Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка 

„най-ниска цена“ и определянето на изпълнител на класирания на първо място 

участник по Обособена позиция № 1  от  Техническата  спецификация: 

http://www.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile
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                на   първо място:  за Обособена позиция № 1“ Доставка на 

компютри и гаранционна поддръжка“– „Контракс“ АД с предложена обща цена 

за изпълнение на поръчката – 53 025 лв. без ДДС. 

               Възложителят  определя  за изпълнител класирания на първо място 

участник „Контракс“ АД. 

                Мотиви: за участника, определен за изпълнител не са налице 

основания  за отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за 

подбор; всички представени от участника документи отговарят на изискванията 

на документацията за участие в обществената поръчка; техническото и 

ценовото предложения за изпълнение на  поръчката отговорят на изискванията 

на  ЗОП, на техническите изисквания на възложителя, посочени в обявлението 

на обществената поръчка и влязлата в сила документация за участие в  

обществената поръчка. Офертата на избрания изпълнител е получила най-

висока оценка при  прилагане на предварително избрания критерий за 

възлагане. Възложителят споделя направените констатации, изложение в  

утвърдения протокол №1,2,3 от работата на комисията и приема мотивите на 

комисията, довели до гореописаното класиране. 

                2. Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка 

„най-ниска цена“ и определянето на изпълнител на класирания на първо място 

участник по Обособена позиция № 2 от Техническата  спецификация: 

                на   първо място:  за Обособена позиция №2 “ Доставка на 

принтери и скенери и гаранционна поддръжка“– „АДЛ“ ООД с предложена обща 

цена за изпълнение на поръчката -   51 420 лв. без ДДС.  

               Възложителят  определя за изпълнител класирания на първо място 

участник „АДЛ“ ООД. 

                Мотиви: за участника, определен за изпълнител не са налице 

основания  за отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за 

подбор; всички представени от участника документи отговарят на изискванията 

на документацията за участие в обществената поръчка; техническото и 

ценовото предложения за изпълнение на  поръчката отговорят на изискванията 

на  ЗОП, на техническите изисквания на възложителя,посочени в обявлението 

на обществената поръчка и влязлата в сила документация за участие в  

обществената поръчка. Офертата на избрания изпълнител е получила най-
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висока оценка при  прилагане на предварително избрания критерий за 

възлагане. Възложителят споделя направените констатации, изложение в  

утвърдения протокол №1,2,3 от работата на комисията и напълно приема 

мотивите на комисията, довели до гореописаното класиране. 

              II.  С участника класиран на първо място и определен за изпълнител 

по  Обособена позиция № 1  и  Обособена позиция № 2  от  Техническата 

спецификация,  да бъде сключен писмен договор по реда на чл. 112  във връзка 

с  чл.183 от ЗОП, съобразно проекта на  договор, който е неразделна част от 

документацията  за  участие. 

             III. ОТСТРАНЯВАМ  
 
              На основание чл.107,т.1 от ЗОП- участника„Ф-ТЕХ КОМПЮТРИ“ 
ООД, тъй като участникът не отговаря на поставените критерии за 
подбор по отношение на изискването да прилага „система за 
управление на качеството“, с обхват  предмета на  Обособена позиция 
№ 1. 
   
            Мотиви: Видно от Протоколи №1 и № 2 комисията е констатирала 
следното обстоятелство: 

     С офертата  Вх. № 17137/25.10.2019г.  участникът „Ф-ТЕХ  КОМПЮТРИ“ 
ООД  е представил  еЕЕДОП,  в който, 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  не е декларирал,  съгласно изискванията на възложителя  в раздел 
III „Изисквания към кандидатите,“Критерии за подбор, т.1.3.Технически и 
професионални способности - подт.1.3.2. от документацията за участие  – 
прилагане на системи за  управление  на качеството. 

 
      Комисията е констатирала  в Протокол 1, че в  еЕЕДОП  на 

участника  липсва попълване съгласно изискванията на 
документацията за участие относно обхвата на сертификата за 
прилагане на системи за управление на качеството, съобразно 
предмета  на  Обособена позиция №1. 

 
     В съответствие с разпоредбата на  чл.54, ал. 9 от  ППЗОП, на участника   

е дадена  възможност да представи   нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
да съдържат променена и/или допълнена  информация  във връзка с  
изискването  на  възложителя  за   прилагане на  система за управление на 
качеството съобразно предмета на  Обособена позиция № 1.  
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           В подадените допълнителни документи от участника „Ф-ТЕХ  

КОМПЮТРИ“ ООД, с вх. №17828/08.11.2019г.-11,08ч. по Протокол № 1  е 

представен  нов  еЕЕДОП,  в който също не е декларирано  сертифициран  

ли е  участникът  и  прилага ли  система за управление на качеството, 

с обхват по предмета на   Обособена позиция №1 . 

   Изрично в т. 1.3.2. на раздел III „Критерии за подбор“ , „Технически и 
професионални способности“ на Документацията, възложителят е поставил 
изискване спрямо участниците, а именно да прилагат система за управление на 
качеството. Условието е доразвито в раздел III.1.3.от Обявлението -Технически 
и професионални  способности- т.2  и гласи следното: участникът трябва да е 
сертифициран по европейски или международен стандарт, удостоверяващи 
съответствието му със „ система за управление на качеството“, с предметен 
обхват в областта на предмета на  поръчката.  

 
           Указано е, че при подаване на оферта участниците декларират 
съответствието с минималното изискване,  чрез посочване на сертификатите за 
въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно 
стандарта EN ISO 9001:2015 или  еквивалентен, с обхват производство и/или 
доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка по 
съответната обособена позиция, за която участникът участва, както и че 
възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки. Посочено е, че когато участникът не е 
имал достъп до такива сертификати или е нямал  възможност да ги получи в 
съответните срокове по независещи  от него причини , е възможно представяне 
и на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество .В 
този случай участникът следва да докаже, че предлаганите мерки са 
еквивалентни на изискваните. 

 
    В документацията са изложени  мотиви  за поставяне на това изискване 

съгласно разпоредбата на чл. 63,ал.1,т.10 от ЗОП. С критерия се цели да се 
установи, че участниците прилагат  системи за управление на качеството, които 
са от голямо значение при изпълнение на доставки от вид и обем, 
съответстващи на настоящата поръчка.При подаване на оферта 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). 

 
     Уточнено е, че в хипотезата на чл.67 ал.5 от ЗОП при сключването на 

договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с 
представяне на копия от валидни сертификати за внедрена система за 
управление на качеството, сертифицирана по стандарта EN ISO 9001:2015 или 
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еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в 
предмета на настоящата поръчка или сходни на предмета на настоящата 
обществена поръчка дейности по съответната обособена позиция, за която 
участникът участва.  

 
       Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 
агенция „Българска служба за акредитация“ или от  друг  национален  орган по 
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 
признаване на Европейската организация  за  акредитация, за съответната 
област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2  
от  Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. 

 
     Въз  основа на горното  комисията  е направила следния извод: 
 
    От представените  данни и  информация,  в това число допълнително 

представените от  участника  по Протокол № 1/06.11.2019г. документи,  приема 
за безспорно  установено, че участникът не отговоря на предварително 
представените критерии за подбор по  отношение на изискването  участникът 
да е сертифициран  със „система за управление на качеството“,  с обхват   
предмета на обособена позиция № 1, посочено в  Обявлението и Критериите за  
подбор от документацията за участие.  Налице е несъответствие  с  условията 
на поръчката, по-конкретно изискването за  технически и професионални 
възможности, заложено в раздел III, точка.1.3, подточка 1.3.2. от 
документацията.  Този порок  в  еЕЕДОП   на участника  „Ф-ТЕХ  КОМПЮТРИ“ 
ООД,  от 08.11.2019г. не е преодолян с предоставената му на основание чл. 54, 
ал.8 от ППЗОП  възможност,  поради  което следва  да се приеме,  че 
дружеството   не може  да  продължи участието  си в процедурата. 

 
 С оглед на горното, комисията единодушно е решила и предлага  на 

възложителя да бъде  отстранен  участникът  „Ф-ТЕХ  КОМПЮТРИ“ ООД,  от 
участие в  процедурата на основание чл. 107,т.1 от ЗОП, тъй като не отговаря  
на критериите за подбор по отношение на изискването за  сертифициране със  
система  за управление на качеството. 

 
         Възложителят споделя направените констатации, изложени  в  
утвърдения обобщен  протокол от 22.11.2019г.  и протоколи №№ 1,2, и 
напълно приема мотивите  на  комисията,  довели  до  гореописаното  
отстраняване. 
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           С оглед гореизложеното, отстранявам  от  поръчката  участник „Ф-ТЕХ  
КОМПЮТРИ“ООД на основание чл. 107, ал.1, тъй като участникът не отговаря 
на поставените критерии за подбор по  отношение на изискването  участникът 
да е сертифициран  със „система за управление на качеството“, с обхват 
предмета на обособена позиция № 1,  посочено в  Обявлението  и  Критериите 
за  подбор от документацията за участие. Налице е несъответствие с условията 
на поръчката, по-конкретно изискването за  технически и професионални 
възможности, заложено в раздел III,точка.1.3,   подт. 1.3.2.от документацията.   

 
           IV. Настоящото решение да се изпрати на   участниците в процедурата.  

Връзка към електронната  преписка в  Профила на купувача   

www.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile 

V. На  основание чл. 36а,ал.1,т.2 от ЗОП и чл. 24,ал.1 т. 5 от ППЗОП 

настоящото решение да бъде публикувано в Профила на купувача заедно с 

протоколите на комисията в деня на изпращането на решението на 

участниците. 

VI. Решението може да бъде обжалвано при условията на чл. 196 от ЗОП 

по реда на чл. 197,ал.1,т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията 

в 10-дневен срок от получаването му. 

VII.  Орган,  който  отговаря  за процедурите по обжалване: 

          Официално наименование : Комисия за защита на конкуренцията 

          Адрес: гр. София   п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18 

          Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg ;  www.cpc.bg 

                                                 ВЪЗЛОЖИТЕЛ :/ -п-/ 

                                                                                      Подписът  е  заличен  на основание чл. 39а ,ал.3 от ЗОП. 

                                                 ГЕОРГИ  ЧОЛАКОВ 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ВЪРХОВНИЯ 

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД 
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