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Утвърждавам,  

         
(П)*  

Димитър Стоянов  
Главен секретар на президента на 
Република България           
Дата: 14.11.2018 г. 
  

 П Р О Т О К О Л  
от работата на комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-89/ 05.11.2018 г. на главния 
секретар на президента за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени 
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 
предмет: „Доставка на компютърни конфигурации и периферна техника за 
нуждите на Администрацията на президента по 4 обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 „Доставка на настолна компютърна конфигурация“; Обособена 
позиция № 2 „Доставка на преносима компютърна конфигурация“; Обособена 
позиция № 3 „Доставка на мултифункционално устройство“ и Обособена 
позиция № 4 „Доставка на печатащо устройство“ 

 
На 05.11.2018 г. в 10:30 ч., в сградата на Администрацията на Президента на 

Република България (АП), бул. “Дондуков” 2, комисия, назначена със Заповед № ЛС-
11-89/ 05.11.2018 г., в състав:  
Председател: Милен Топалов – директор на дирекция „ФСИО“;  
 Членове: 1. Миглена Манолова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“;  
   2. Митко Боянов – главен експерт в отдел „ИКО“ в дирекция „ФСИО“  
проведе заседание за отваряне на офертите на участниците в процедура за възлагане 
на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 
компютърни конфигурации и периферна техника за нуждите на Администрацията на 
президента“ по четири обособени позиции.  

Получените в допълнително определения срок оферти са предадени от 
служител в деловодството на председателя на комисия с приемо-предавателен 
протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След запознаване със списъка с 
участниците в процедурата, председателят и членовете на комисията подписаха 
декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа 
на декларираните обстоятелства, председателят и членовете на комисията отговарят 
на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна своята работа в 
посочения състав.  

І. На заседанието на комисията присъства един представител на РОЕЛ-98 ООД 
– участник за изпълнение на 3-та и 4-та обособена позиция. Председателят обяви, че 
за участие в процедурата в деловодството на АП в допълнително определения срок – 
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до 17:30 ч. на 02.11.2018 г., са постъпили 5 (пет) оферти за участие по съответните 
обособени позиции, както следва:   

 
№ Вх. № Дата и час на 

подаване 
Подател на офертата Забележка 

1. Вх. № 02-10-89 (3) 29.10.2018 г.; 
12:53 ч. 

ДЕЙТАКОМ ООД Оферта за ОП1 

2. Вх. № 02-10-89 (4) 29.10.2018 г.; 
15:01 ч. 

ПРАЙМ 
ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД 

Оферта за ОП4 

3. Вх. № 02-10-89 (5) 29.10.2018 г.; 
16:31 ч. 

КОНТРАКС АД Оферта за ОП1 
и ОП2 

4. Вх. № 02-10-89 (7) 02.11.2018 г.; 
13:18 ч. 

РОЕЛ-98 ООД Оферта за ОП3 
и ОП4 

5. Вх. № 02-10-89 (8) 02.11.2018 г.; 
14:13 ч. 

САТОРИ КО ООД Оферта за ОП2, 
ОП3 и ОП4 

Комисията се убеди, че опаковките на офертите са с ненарушена цялост и ги 
отвори по реда на тяхното постъпване и обяви единичните ценови предложения на 
участниците в лева и без включен ДДС, съгласно разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от 
ППЗОП, както следва:  

№  Подател на офертата  Единична 
цена за 
ОП1 

Единична 
цена за 
ОП2 

Единична 
цена за 
ОП3 

Единична 
цена за 
ОП4 

1.  ДЕЙТАКОМ ООД 1695,00 - - - 

2.  ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИС 
ЕООД 

- - - 396,00 

3.  КОНТРАКС АД 1333,00 1600,00 - - 

4.  РОЕЛ-98 ООД - - 2527,97 542,61 

5. САТОРИ КО ООД - 2520,00 1398,50 389,00 

 
Членовете на комисията подписаха техническите предложения за изпълнение 

на поръчката и ценовите предложения на всички участници, а представителя на 
РОЕЛ-98 ООД подписа тези на участниците по 3-та и 4-та обособена позиция.  

ІІ. Комисията като извърши обстойна проверка на съдържащите се в офертите 
документи за съответствието им с изискванията на ЗОП и изискванията на 
възложителя, обективирани в документацията към обявата, допусна всички оферти до 
разглеждане на техническите им предложения за изпълнение на съответната 
обособена позиция. 

ІІІ. Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници 
и установи, че те са представили предложения, съдържащи необходимите реквизити, 
предложения и приложения и констатира, че отговарят на изискванията на 
възложителя за изпълнение на съответната обособена позиция. 
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Комисията премина към оценка и класиране на всички допуснати оферти, 
съгласно утвърденият в документацията към обявата критерий за определяне на 
икономически най-изгодна оферта, а именно „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2 
т. 1 от ЗОП.   

Предвид посочените ценови предложения и на основание чл. 58, ал. 1 от 
ППЗОП, комисията предлага на възложителя следното класиране за съответната 
обособена позиция :   

1. За обособена позиция № 1: 
Първо място – КОНТРАКС АД с единична цена от 1333,00 лв. без ДДС; 
Второ място – ДЕЙТА КОМ ООД с единична цена от 1695,00 лв. без ДДС. 
 
2. За обособена позиция № 2: 
Първо място – КОНТРАКС АД с единична цена от 1600,00 лв. без ДДС. 
Второ място – САТОРИ КО ООД с единична цена от 2520,00 лв. без ДДС. 
 
3. За обособена позиция № 3: 
Първо място – САТОРИ КО ООД с единична цена от 1398,50 лв. без ДДС; 
Второ място – РОЕЛ-98 ООД с единична цена от 2527,97 лв. без ДДС. 
 
4. За обособена позиция № 4: 
Първо място – САТОРИ КО ООД с единична цена от 389,00 лв. без ДДС; 
Второ място – ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД с единична цена от 396,00 
лв. без ДДС; 
Трето място – РОЕЛ-98 ООД с единична цена от 542,61 лв. без ДДС. 
С извършване на горните действия комисията приключи своята работа, като 

настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 
07.11.2018 г.  

На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП протоколът, заедно с цялата 
документация и офертите на участниците се представя на възложителя за 
утвърждаване.  

 
Комисия:  
Председател:    (П)*  
                        /Милен Топалов/  
Членове: 1.    (П)*       2.   (П)*   
                            /Миглена Манолова/                      /Митко Боянов/   

* Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


