
 
 

Утвърждавам: 

/П/ 

 

РОСЕН КОЖУХАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 1 
 

Днес, 18.11.2015 г., комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-62/ 

18.11.2015 г., в състав: 

 

Председател: М.Т.1 – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 

Членове:  1. Б.К. – началник отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване“ на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване”; 

 2. Р.М. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 51, ал. 1 от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, 

утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г. състави настоящия протокол за 

получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти в отговор на 

публична покана изх. № 02-03-113/ 06.11.2015 г. за  представяне на оферти за 

възлагане на обществена поръчка за доставка на компютърна и репродуцираща 

техника. 

 

I. На 18.11.2015 г., 14,15 часа, в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, се проведе публично 

заседание за отваряне на офертите, представени за участие в избора на изпълнител 

на обществената поръчка.  

                                                        
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на 
личните данни. 
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Комисията започна своята работа на обявения с публичната покана ден с 15 

минути по-късно от обявения час, до който момент за провеждане на заседанието не 

се явиха представители на оферента, на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. 

Председателят на комисията обяви, че в отговор на публичната покана в 

деловодството на Администрацията на президента са постъпили оферти от следните 

оференти: 

1. „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД, ЕИК 130691914 – вх. № 02-03-113(1)/ 

17.11.2015 г., 14,56 ч.; участва по СОП 5; 

2. „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980 – вх. № 02-03-113(2)/ 17.11.2015 

г., 15,07 ч.; участва по СОП 3 

3. „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 030232620 – вх. № 02-03-113(3)/ 

17.11.2015 г., 15,45 ч.; участва по СОП 1, СОП 2, СОП 4 и СОП 5 

Всички оферти са постъпили до изтичането на крайния срок за подаване на 

оферти, посочен в публичната покана, а именно – 17.11.2015 г., 17,30 ч. 

След получаването на списъка с оферентите, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларация по чл. 101г, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на 

декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят на 

изискванията по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП, поради което комисията започна своята 

работа в посочения състав. 

Комисията констатира, че офертите са постъпили в запечатани непрозрачни 

пликове с ненарушена цялост. Комисията отвори пликовете с офертите и обяви 

ценовите предложения, както следва: 
 

1. Оферентът „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД предлага обща цена с ДДС, 

лева/крайна обща цена, лева, както следва: 

- По СОП 5 – 3450,00 лв. 

2. Оферентът „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД предлага обща цена с ДДС, лева/крайна 

обща цена, лева, както следва: 

- По СОП 3 – 3384,00 лв. 

3. Оферентът „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД предлага обща цена с ДДС, 

лева/крайна обща цена, лева, както следва: 

- По СОП 1 – 11 871,60 лв. 

- По СОП 2 – 4080,00 лв. 
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- По СОП 4 – 17 844,00 лв. 

- По СОП 5 – 3900,00 лв. 

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертите с цел 

проверка за наличие на всички изискуеми съгласно публичната покана и 

документацията документи, както и дали същите са изготвени и оформени правилно, 

при която се установи: 

1. Оферентът „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД е представил всички необходими 

документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са изготвени и 

оформени правилно. 

2. Оферентът „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД е представил всички необходими 

документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са изготвени и 

оформени правилно. 

3. Оферентът „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД е представил всички необходими 

документи, съгласно публичната покана и документацията и същите са изготвени и 

оформени правилно.  

Съгласно изискванията на чл. 16г, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, тъй като част от 

предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на 

хората с увреждания, същият е отделен в четири самостоятелно обособени позиции –  

СОП 1, СОП 2, СОП 3 и СОП 4 и в публичната покана изрично е посочено, че 

поръчката по тях е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания. За всяка от посочените позиции има подадена 

само по една оферта – на „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД за СОП 1, СОП 2 и СОП 4 и на 

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД за СОП 3.  

Оферентът „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД е посочил в офертата си, че е вписан 

в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания, под № 348/ 21.05.2015 г. При 

извършената проверка в посочения регистър комисията установи, че декларираното 

от оферента „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД  вписване е налице, поради което счита, че 

офертата на този оферент следва да бъде приета за разглеждане при условията на чл. 

16г от ЗОП. Тъй като за СОП 1, СОП 2 и СОП 4 няма подадени други оферти, то не 

са налице основания за прилагане на чл. 16г, ал. 9 от ЗОП по отношение на други 

оференти. 

Оферентът „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД не е посочил в офертата си, че е вписан в 

Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
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поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на 

държава – членка на Европейския съюз. За СОП 3 няма подадени други оферти, 

поради което офертата на този оферент следва да бъде разгледана при условията на 

чл. 16г, ал. 9 от ЗОП. 

Във връзка с установеното и на основание чл. 46, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията  

Р Е Ш И : 

1. Допуска офертите на всички оференти до по-нататъшно разглеждане. 

 

III. Комисията разглежда подробно всички документи за подбор, 

представени от оферентите, за съответствието им с обявените с публичната покана и 

документацията условия за участие в избора на изпълнител на обществената 

поръчка. При проверката се установи: 

1. Оферентът „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД – съгласно представените 

документи отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания 

за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

2. Оферентът „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД – съгласно представените документи 

отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания за участие 

в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

3. Оферентът „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД – съгласно представените 

документи отговаря на обявените с публичната покана и документацията изисквания 

за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка. 

 

Във връзка с установеното и на основание чл. 46, ал. 1 от Правилата за 

възлагане на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със 

Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

2. Допуска офертите на всички оференти до оценяване, ако по същество 

отговарят на предварително обявените с публичната покана и документацията 

условия и изисквания, включително на техническите спецификации. 
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IV. Комисията извърши проверка на офертите по СОП 1, СОП 2, СОП 3 и 

СОП 4 по същество дали отговарят на предварително обявените с публичната покана 

и документацията условия и изисквания, включително на техническите 

спецификации. При проверката се установи: 

1. „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД – предложението на оферента отговаря на 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

2. „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД – предложението на оферента отговаря на 

обявените с публичната покана и документацията условия и изисквания. 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 46, ал. 1 от Правилата за възлагане 

на обществени поръчки в Администрацията на президента, утвърдени със Заповед № 

ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., комисията 

Р Е Ш И : 

3. Допуска до оценяване офертите по СОП 1, СОП 2, СОП 3 и СОП 4 на 

оферентите „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД и „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД. 

 

V. Комисията не извършва проверка за разликата между предложената обща 

цена за всяка самостоятелно обособена позиция и средната стойност на общите цени 

за съответната самостоятелно обособена позиция от останалите оферти, тъй като по 

СОП 1, СОП 2, СОП 3 и СОП 4 са подадени и допуснати до оценяване само по една 

оферта. 

 

VI. Комисията извърши оценяване на офертите по обявения с публичната 

покана критерий най-ниска цена за СОП 1, СОП 2, СОП 3 и СОП 4 поотделно, като 

сравни предложените общи цени за съответната позиция. 

Въз основа на резултатите от разглеждане и оценяване на офертите и на 

основание чл. 49, ал. 8 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в 

Администрацията на президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г., 

комисията 

Р Е Ш И : 

4. Предлага оферентите да бъдат класирани по СОП 1, СОП 2, СОП 3 и 

СОП 4, както следва: 
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4.1 По СОП 1 „Компютърна платформа, предназначена за сървър“ – 1 (един) 

брой: 

1-во място - „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД - 11 871,60 лв. 

4.2 По СОП 2 „Настолни документни скенери“ – 2 (два) броя: 

1-во място - „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД - 4080,00 лв. 

4.3 По СОП 3 „Компютърна платформа предназначена за таблетна 

компютърна конфигурация“ – 1 (един) брой: 

1-во място - „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД - 3384,00 лв. 

4.4 По СОП 4 „Компютърни платформи, предназначени за настолни 

компютърни конфигурации“ – 10 (десет) броя; с опция за още от 1 (един) до 10 

(десет) броя: 

1-во място - „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД - 17 844,00 лв. 

 

5. Предлага за изпълнители на обществената поръчка за доставка на 

компютърна и репродуцираща техника по СОП 1, СОП 2, СОП 3 и СОП 4 да бъдат 

избрани класираните на първо място оференти по съответната позиция, както следва: 

5.1 По СОП 1 „Компютърна платформа, предназначена за сървър“ – 1 (един) 

брой – „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 030232620. 

5.2 По СОП 2 „Настолни документни скенери“ – 2 (два) броя: 

„ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 030232620. 

5.3 По СОП 3 „Компютърна платформа предназначена за таблетна 

компютърна конфигурация“ – 1 (един) брой: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980. 

5.4 По СОП 4 „Компютърни платформи, предназначени за настолни 

компютърни конфигурации“ – 20 (двадесет) броя (с използване на максимално 

предвидената опция): „ГАМА/СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 030232620. 

 
Комисия: 

 
Председател: ____/П/_______ 

/М.Топалов/ 
 

Членове: 
1. ____/П/_______ 

/Б.Костов/ 
 

2. ____/П/_______ 
/Р.Мончева/ 


