
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЕ
№ 1866 

Гр.София, 09.10. 2017 г.

За определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на компютърна и периферна 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 протоколи № 1/ 27.10.2017г. и № 2 / 04.10.2017г. от работата на 
комисията, назначена със Заповед № 1455/15.09.2017 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 и 
утвърден от възложителя доклад за провеждане на публично състезание 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“,открита с 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

София, бул. „Александър Стамболийски” 18, тел. 94 04 480



г. на Председателя на ВАС и с уникален номер Ю 801889 на обявлението в 
Регистъра на обществените поръчки.

ОБЯВЯВАМ :
I. Класирането на участниците в процедурата по критерии за 

възлагане -  икономически най-изгодна оферта по критерий- „най-ниска 
цена" както следва:

По Обособена позиция № 1:

На първо място: „Сиенсис" АД,оферта, с вх.№ 14043/14.09.2017г. 
с предложената цена от участника за доставката на компютърни системи, в 
размер на 12 978 лв. / дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем 
лв./ без включен ДДС.

По Обособена позиция № 2:

На първо място: АД/Г ООД, оферта с вх.№ 14046/14.09.2017 г.
с предложена цена от участника за доставка на периферната техника, в 
размер на 15 580лв. / петнадесет хиляди петстотин и осемдесет лв./ без 
включен ДДС.

По Обособена позиция № 3:

На първо място: „ Ай Би Ес-България" ЕООД,оферта с вх. № 
14017/14.09.2017г. с предложена цена от участника за доставка на 
дискова система за бекъп и архивиране на данни с дедупликация за 
нуждите на ВАС, в размер на 45 500 лв. / четиридесет и пет хиляди и 
петстотин лева/ без включен ДДС.

Мотиви: Класирането на участниците се основава на извършеното 
от комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерии 
за определяне на икономически най-изгодната оферта- с критерий за 
възлагане"най-ниска цена". Офертата, в която е посочена най-ниска цена 
за изпълнение на поръчката, се класира на първо място. Оценяването е 
извършено след предварителен подбор на участниците и установяване 
на съответствието им с изискванията за лично състояние и поставените от



Възложителя критерии за подбор, както и установено съответствие на 
офертите с предварително обявените условия. При определяне на 
икономически най-изгодната оферта според обявения критерии за 
възлагане"най-ниска цена", ценовите предложения на допуснатите 
участници са оценени и класирани съобразно получения резултат.

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка, участника 
класиран на първо място по съответната обособена позиция:

По обособена позиция №1 : „Сиенсис" АД, оферта, с вх.№ 
14043/14.09.2017г. с предложената цена от участника за доставката на 
компютърни системи, в размер на 12 978 лв. / дванадесет хиляди 
деветстотин седемдесет и осем лв./ без включен ДДС.

По обособена позиция №2:„АДЛ" ООД, оферта с вх.№ 
14046/14.09.2017 г. с предложена цена от участника за доставка на 
периферната техника, в размер на 15 580лв. / петнадесет хиляди 
петстотин и осемдесет лв./ без включен ДДС.

По обособена позиция №3: „ Ай Би Ес-България" ЕООД,оферта с вх.
№ 14017/14.09.2017г. с предложена цена от участника за доставка на 
дискова система за бекъп и архивиране на данни с дедупликация за 
нуждите на ВАС, в размер на 45 500 лв. / четиридесет и пет хиляди и 
петстотин лева/ без включен ДДС.

Мотиви: За участниците определени за изпълнители на
обществената поръчка, по съответната обособена позиция са са налице 
условията по чл.109 от ЗОП,а именно: не са налице задължителните и 
посочените от възложителя незадължителни основания за 
отстраняване,и участниците отговарят на поставените критерии за 
подбор,а подадените от тях оферти съответстват на предварително 
обявените условия. Същите са предложили най-ниска обща цена за 
изпълнението на поръчката по обособената позиция.

III. На основание чл. 43,ал.1 от ЗОП настоящото решение да се 
изпрати в 3-дневен срок до участниците в процедурата, по някой от 
посочените в чл. 43,ал.2 от ЗОП начини.

IV. На основание чл. 42,ал.2,т.1 от ЗОП във връзка с чл. 24,ал.2,т.2 от 
ППЗОП настоящото решение да се публикува в електронната преписка на 
обществената поръчка, в раздел"Профил на купувача", на електронната



страница на ВАС, в деня на изпращането му на участниците в 
процедурата.

\ЛОрган, пред който решението подлежи на обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията, 

гр.София, бул. „Витоша" № 18.
Електронна поща : срсас!тт@ срс.Ь§ ; Интернет адрес:\л/\л/\л/.срс.Ье 
Срок за подаване на жалба: Жалби могат да се подават в 

десетдневен срок от получаването на решението за определяне на 
изпълнител, съгласно разпоредбата на чл. 197,ал.1,т.7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

............. /п/........................

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

Главен 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


