
                                                                                                      

ПРОТОКОЛ 

                                 № 1 

 

 

                  от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника и 

периферни устройства за нуждите на  Върховния административен съд“ 

 

                  На 07.06.2016г. в 16.00 ч., комисията, назначена със Заповед №773/ 

07.06.2016г. на председателя на Върховния административен съд се събра в 

състав,както следва: 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :  –  Александър Николов- главен секретар  на  ВАС. 

 
                ЧЛЕНОВЕ : 
 
               1. Спас  Манов – началник отдел ИСКСС  на ВАС; 
                2. Мария  Чукова – главен експерт - софтуерна поддръжка в отдел ИСКСС, 
резервен член по Заповед № 773/07.06.2016 г. на мястото на   Надежда Цветкова- 
главен експерт –софтуерна поддръжка в отдел ИСКСС на ВАС, която е в отпуск по 
болест; 
                3.  Петър  Владимиров – главен експерт- хардуерна поддръжка в отдел 
ИСКСС на ВАС;                                       
                 4.   Мариана Едрева  – старши експерт-счетоводител в дирекция „ФАО” на 
ВАС. 
 

                 Заседанието се проведе в зала № 49а на ВАС,гр. София,бул. „Александър 

Стамболийски” №18,ет.2. 

                 При започване на заседанието както и до приключването на публичната му 

част, в залата  присъстваха:    

1. Ваня Стефанова Ценкова- Митева, представител на „Патов и Дъщери“ 

ЕООД, ненадлежно упълномощена; 

2. Ивайло Енчев Никифоров, представител на „АЙ Би Ес България“ ЕООД, 

надлежно упълномощен; 

3. Борис Василев Жогов, представител на „Сиенсис“ АД, надлежно 

упълномощен. 

                 На  комисията  бяха  представени  оферти   за участие   в откритата 

процедура, както следва :  



1. Оферта на  „Патов и дъщери“ ЕООД ,с вх. № 8705/06.06.2016 г., 10,38 

часа за  участие  за  обособена позиция № 2“  Доставка на принтери и 

скенери за нуждите на  ВАС“; 

2. Оферта на „Ай Би Ес- България“ ЕООД, с вх. № 8723/06.06.2016 г., 11,11 

часа за участие за обособена позиция № 3 „Доставка на сървъри и 

токозахранващи устройства“; 

 

3. Оферта на „ Сиенсис“ АД,с вх.№ 8727/06.06.2016г., 11,20 часа. за участие 

за обособена позиция №1 „Доставка на компютри и монитори за нуждите 

на  ВАС“ и обособена позиция №2 „Доставка на принтери и скенери за 

нуждите на ВАС“. 

 

 

                   Комисията констатира,че офертите на участниците са  оформени и 

представени съобразно изискванията на чл.57,ал.1 от ЗОП/ отм./ и документацията за 

участие в процедурата и може да се пристъпи към   тяхното  отваряне. 

                    След това  председателят и всички  членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки/отм./. 

 

                    1.  Оферта на „Патов и дъщери“ 

                    На основание чл. 68,ал.4 от ЗОП/отм./ комисията отвори публично    

плика на участника „Патов и дъщери”ЕООД   и провери наличието на 3(три) отделни 

запечатани плика,а  именно  Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, Плик  №2 „ 

Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис ”Предлагана 

цена”.Членовете на комисията  и представителя на „Сиенсис“ АД  подписаха Плик №3 с 

надпис „Предлагана цена” и всички документи, които се съдържат в Плик №2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”. 

                     На основание чл.68,ал.5 от ЗОП комисията отвори Плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор” на „Патов и дъщери“ЕООД и оповести документите, които той 

съдържа: 

 

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата- оригинал; 

2. 2. Представяне на участника-оригинал; 

3. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП/отм./  – оригинал ; 

4. Валиден сертификат № 2026416 издаден от акредитирано лице за сертификация на 

системи на управление на качеството на произведеното оборудване по стандарта ISO 

9001:2008 с обхват, сходен с предмета на поръчката – заверено копие; 



5. Информация от производителя на техниката и официалното им представителство на 

територията на Република България- оригинал; 

6. Декларация, че електрическото захранване на предложената техника е пригодено от 

производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 

оригинал; 

7.Документи/сертификати, удостоверяващи че предлаганата техника има степен на 

защита  и електромагнитна съвместимост – заверени копия; 

8. Технически каталози/ брошури на производителя на български език   

9.Списък на доставките,през последните три години, считано от датата на  подаване на 

офертата ,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, за която 

участникът подава оферта, придружени с линкове в АОП,където може да се провери  

информацията: 

10. Копие на валиден  сертификат № 3590628, издаден от акредитирано лице за 

сертификация на системи за управление   : ISO 9001:2008,  с   обхват на дейностите: 

Услуги по доставка,инсталация и поддръжка на  компютърна техника, 

комуникационна,периферна техника и програмно  осигуряване. Програмиране и 

софтуерни консултантски услуги. Уеб дизайн. Провеждане на събития и организация на 

транспорт и логистика. Предпечатни и печатни услуги- заверено копие; 

 11. Декларация,че доставеното оборудване ще бъда ново,неупотребявано и в 

актуалната производствена листа на производителя за 2015/2016 година- оригинал; 

12. Доказателства за партньорски отношения с водещи фирми в областта ,чиито 

продукти са предмет на поръчката: оторизационно писмо – заверено  копие; 

13. Списък на специалистите,които ще отговарят за изпълнението на поръчката – 

оригинал; 

14. Автобиография на специалистите,,които ще отговарят за изпълнението на 

поръчката – оригинали; 

15. Декларация за възможност за гаранционно,сервизно и извънгаранционно 

обслужване от сертифициран   персонал за техническо оборудване- оригинал; 

16. Декларация,че участникът ще осигури гаранционната поддръжка на доставеното 

оборудване за срок не – по малък от изискванията по техническата спецификация- 

оригинал; 

17. Описание на функционалната система на участника за приемане  и обслужване на 

сервизни заявки и организация на гаранционен  сервиз – оригинал; 

18..Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ,ал.7 както и за липса 

на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от  ЗОП/отм./- оригинал; 



19. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари – -оригинал;  

20. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за  мерките срещу изпирането на пари – .- 

оригинал; 

21. Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим- оригинал;  

22. Нотариално заверено пълномощно но лицето, заверяващо документите в офертата; 

23. Друга информация,съгласно чл. 56,ал.1,т.13 от ЗОП/отм/; 

24. Декларация по чл. 16г,ал.5,т.2 от ЗОП/ отм./ - оригинал; 

                         2. Оферта на „ Ай Би Ес България“ ЕООД 

                         На основание чл. 68,ал.4 от ЗОП/отм./ комисията отвори публично    

плика на участника „Ай Би Ес България“ЕООД   и провери наличието на 3(три) отделни 

запечатани плика,а  именно  Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, Плик  №2 „ 

Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис ”Предлагана 

цена”.Членовете на комисията  и представителя на „Сиенсис“ АД  подписаха Плик №3 с 

надпис „Предлагана цена” и всички документи, които се съдържат в Плик №2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”. 

                          На основание чл.68,ал.5 от ЗОП комисията отвори Плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор” на „Ай Би Ес България“ЕООД и оповести документите, които той 

съдържа  

 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата- оригинал; 

2.. Представяне на участника-оригинал; 

3. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП/отм./  – оригинал ; 

4. Документ за внесена гаранция – оригинал;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.Списък на доставките,през последните три години, считано от датата на  подаване на 

офертата ,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, за която 

участникът подава оферта, придружени с  референтни писма от „Български пощи“ ЕАД 

и“ Интелиджънт Системс  България“ 

6.Копие на валиден  сертификат № 10799, издаден от акредитирано лице за 

сертификация на системи за управление   : ISO 9001:2008,  с   обхват на дейностите: 

Продажба,сервиз и поддръжка на компютърно и офис оборудване.Системна 

интеграция.Разработка на  софтуер, поддръжка и интеграция. Проектиране на 

мрежи,изграждане и поддръжка- заверено копие; 



7.Декларация,че доставеното оборудване ще бъда ново,неупотребявано и в актуалната 

производствена листа на производителя за 2015/2016 година, заедно с информация за 

образователната и професионалната квалификация- оригинал; 

8.Списък на специалистите,които ще отговорят за изпълнението  на поръчка,заедно с 

информация за образователната и професионалната квалификация,заедно с 

информация за образователната и професионалната квалификация,техните 

автобиографии и посочените сертификати,които притежават- оригинал; 

9. Декларация за възможност за гаранционно,сервизно и извънгаранционно 

обслужване от сертифициран персонал за техническо оборудване- оригинал; 

10. Декларация,че ще бъде осигурена гаранционна поддръжка на доставеното 

оборудване за срок не  по-малък от изисквания по техническата спецификация- 

оригинал; 

11. Документ, детайлно описващ предлаганата от участника поддръжка с описани  

начин на  заявяване на проблеми и варианти за ескалирането им- оригинал; 

12.Сертификат   US005995-1   по стандарта ISO 9001: 2008 на производителя на 

предлаганата техника;  

13..Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ,ал.7 както и за липса 

на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от  ЗОП/отм./- оригинал; 

14.Декларация за неизползване на подизпълнител; 

Декларация за липса на свързаност с друг участник. 

 

                         3.Оферта на „ Сиенсис“ АД 

                         На основание чл. 68,ал.4 от ЗОП/отм./ комисията отвори публично    

плика на участника „Сиенсис”АД   и провери наличието на 3(три) отделни запечатани 

плика,а  именно  Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, Плик  №2 „ Предложение 

за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис ”Предлагана цена”.Членовете на 

комисията  и представителя на „Ай Би Ес България“ ЕООД  подписаха Плик №3 с 

надпис „Предлагана цена” и всички документи, които се съдържат в Плик №2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”. 

                          На основание чл.68,ал.5 от ЗОП комисията отвори Плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор” на „Сиенсис“АД и оповести документите, които той съдържа: 

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата- оригинал; 

2.. Представяне на участника-оригинал; 

3. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП/отм./  – оригинал ; 

4. Документ за внесена гаранция – оригинал;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



5.Списък на доставките,през последните три години, считано от датата на  подаване на 

офертата ,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, за която 

участникът подава оферта, придружени с  референции от   Община Бургас, ОД МВР 

Бургас, Областна дирекция на МВР- гр. Пловдив, Тракийски университет  гр. Стара 

Загора, Апелативен съд  Пловдив, Софийски градски съд- заверени копия ; 

6.Упълномощително писмо от Хюлет  Пакард -  заверено копие; 

7. Сертификат  на  „Сиенсис“ АД за въведена система за управление на качеството  ISO 

9001: 2008 с  обхват: Бизнес анализ,системна интеграция и проектиране,доставка, 

инсталиране,поддръжка,диагностика и сервиз на х86, RISK   EPIC /  itanium/базирани 

сървъри,дискови масиви и архивиращи  системи,настолни и преносими персонални 

компютри и компютърна периферия,разпространение и продажба на консумативи. 

Проектиране на мрежови решения, доставка, инсталиране,диагностика,сервиз и 

поддръжка на мрежово комуникационно  оборудване. Изграждане на структурни и 

оптични кабелни системи. Проектиране,разработване,внедряване,обучение,поддръжка 

и администриране на софтуер и информационни системи,консултиране в областта  на 

управление на проекти,консултиране в областта на бизнес анализ,дизайн и 

реинженеренг на процеси. Наблюдение,управление и защита на база 

данни,корпоративни мрежи и комплексни информационни нфраструктури.Осигуряване 

и прилагане на хостинг услуги и облачна инфраструктура - заверено копие; 

8. Декларация за наличието на сервизна база,оторизирани от  Хюлет  Пакард с 

приложено оторизационно писмо – оригинал; 

9.Декларация за  наличен център за техническа поддръжка с приложена справка  за 

сервизните възможности – оригинал; 

10.Декларация,че доставеното оборудване ще бъда ново,неупотребявано и в 

актуалната производствена листа на производителя за 2015/2016 година, заедно с 

информация за образователната и професионалната квалификация- оригинал; 

11.Декларация за партньорските отношения на „Сиенсис“ АД с Хюлет Пакард- 

оригинал, с приложени  доказателствени  документи- заверени копия; 

12.Списък на специалистите,които ще отговарят за изпълнението на поръчката с 

приложени професионални сертификати и автобиография – оригинал; 

13. Декларация за възможност за гаранционно,сервизно и извънгаранционно 

обслужване от сертифициран персонал за техническото оборудване с приложени 

доказателствени  документи-оригинал; 

14. Декларация,че ще бъде осигурена гаранционна поддръжка на доставеното 

оборудване за срок не по-малък от изискванията по техническата  спецификация; 

15.Декларация,че „Сиенсис“ АД ще  достави  и монтира оферираните персонални 

компютърни  системи на  адрес , посочен от възложителя с инсталирани предоставени 

от  възложителя офис пакети и приложен софтуер- оригинал; 



16.Декларация за липса на свързаност с друг участник-оригинал; 

17.Декларация за липса на свързаност с друг участник- оригинал; 

Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари – -оригинал;  

18.. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за  мерките срещу изпирането на пари – .- 

оригинал; 

19.Декларация за приемане на условията  в проекта на договор; 

20. Подписан проект на договор;  

 

 

                        С изпълнението на посочените действия приключи публичната част от  

заседанието на комисията.  

                        Членовете на комисията взеха решение с пълно мнозинство 

разглеждането на документите в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя   да продължи    от 14.00 часа   на 13.06.2016 г. 

                               

                         На 13.06.2016 година  от 14.00 часа комисията в състав:  

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :  –  Александър Николов- главен секретар  на  ВАС. 

 
                        ЧЛЕНОВЕ : 
 
                         1.  Спас  Манов – началник отдел ИСКСС  на ВАС; 
                          2. Надежда Цветкова- главен експерт –софтуерна поддръжка в отдел 
ИСКСС на ВАС; 
                          3. Петър  Владимиров – главен експерт- хардуерна поддръжка в отдел 
ИСКСС на ВАС;                                       
                          4. Мариана Едрева  – старши експерт-счетоводител в дирекция „ФАО” 
на ВАС. 
                         

                         продължи работата  в закрито заседание. 

 

                          Комисията извърши преглед на представените документи в пликове 

№ 1 на участниците, с оглед установяването на обстоятелството дали те са вписани в 

регистъра на специализираните предприятия и кооперации с увреждания, поддържан 

от Агенцията за хора с увреждания или в  еквивалентен регистър, тъй като  част от 

предмета на поръчката - Позиция1:“Доставка на компютри и монитори за нуждите на 



ВАС“ и Позиция2:“Доставка на принтери и скенери за нуждите  на  ВАС“  е   включена в 

списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с уврежданията и поръчката в тази 

си част се възлага при условията  на чл. 16г от  ЗОП/ отм./ 

 

                  За обособена позиция  №  2 :“Доставка на принтери и скенери за 

нуждите  на  ВАС“   

                  Оферта на участника „Патов и дъщери“ ЕООД: комисията 

констатира,че в офертата на участника е налице декларация за вписване  в регистъра 

на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания. 

 

 

                   За обособена позиция № 3 „Доставка на сървъри и 

токозахранващи устройства“: 

                  Оферта на  участника „Ай Би Ес- България“ ЕООД: комисията 

констатира,че предметът  на обособената позиция не е включен в списъка   по чл.30 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания и тази част от поръчката не се  възлага 

по реда на чл. 16от ЗОП/отм./, поради което участниците  не е необходимо да 

представят  декларация за  вписване  в регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с уреждания, поддържан от Агенцията за  хората с увреждания  

 

                    За обособена позиция № 1 „Доставка на компютри и монитори за 

нуждите на   ВАС“ : 

                     Оферта на участника „ Сиенсис“ АД: комисията констатира,че в 

офертата на участника  не  е налице декларация за вписване  в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания. 

 

                    От прегледа на документите в пликове № 1 „ Документи за подбор“ 

комисията констатира, че само един участник  е вписан в регистъра на 

специализираните  предприятия и кооперации  на хората с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с увреждания. Оферта с преференция е подадена единствено за 

обособена позиция № 2: “Доставка на принтери и скенери“ от участника“Патов и 

дъщери“ ЕООД. В процедурата е допустимо да подават оферти и участници,които не са 

хора с увреждания, но при  участие на специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания,такива оферти няма да се разглеждат и оценяват,освен ако 

всички участници по чл. 16г. от ЗОП/отм./ или техни оферти не отговарят на 

законосъобразните условия, поставени от възложителя.  



                 Предвид на това комисията реши на настоящия етап да не отваря   

офертата на „Сиенсис“ АД за участие  за обособена позиция № 2: “Доставка на 

принтери и скенери за нуждите на ВАС“.  

                 С изпълнението на посочените действия приключи публичната част от  

заседанието на комисията.  

                 Членовете на комисията  определиха следващото работно заседание да се 

проведе на 20.06.2016 г от 14.00 часа. 

        

                  Работно заседание на 20.06.2016 година в 14.00 часа.  

                   Комисията в  същия  състав продължи работата  с проверка на 

представените от участника “ Патов и дърщери“ ЕООД документи в Плик №1  относно 

тяхното наличие и редовност, както и за съответствие  на участника с критерии за 

подбор и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие 

                  Видно от представената декларация- приложение №24 от офертата, 

участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хората с увреждания с регистрационен номер 241 от 26.01.2015г.,  

                  Комисията  направи справка в публичния регистър на специализираните 

предприятия и кооперации на хората с уврежданията към  Агенцията за хората с 

увреждания и установи,че за  дружеството   вписани следните  дейности: 

       „Административни услуги“ 
                “Дизайнн, предпечат и печат на рекламни и информационни  материали“ 
               „ Инвенстиционна и посредническа дейност“ 
               „ Конултанска дейност“ 
               „ Счетоводни услуги“ 
               „ Складова  дейност“   
 
 

             Участникът не изпълнява като специализирано предприятие 

на хора с увреждания  дейности, свързани или сходни с предмета на 

поръчката. 

 
                 Във връзка с това комисията реши   да се отправи  запитване към Агенцията  
за  хората с увреждания   като компетентен орган, съгласно чл.8 от ЗИХУ  за 
изясняване на   следните обстоятелства: 
 
                -изчерпателно ли е изброяването на дейностите,посочени в Регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,като упражнявани 
от конкретно лице, по отношение на което са вписани; 
 
                -възможно и допустимо, съобразно нормативната уредба, ли е лице, 
регистрирано като предприятие или кооперация на хора с увреждания, да осъществява 



дейности, чиито предмет  не е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания; 
 
                 -ако  е възможно и нормативно допустимо да осъществява други дейности, 
извън обхвата на вписаните, то това лице ползва ли се по отношение на тези други 
невписани дейности с нормативно регламентираните преференции и привилегии, 
произтичащи от вписването му  в  регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания; 
 
                -„Патов и дъщери“ ЕООД има ли в списъчния брой на персонала си , 
назначени служители за  ИТ дейност - хардуерна поддръжка. 
             

                  Членовете на комисията  определиха следващото работно заседание да се 

проведе на 14.07.2016 г от 14.00 часа. 

                                                

                 Работно заседание на   комисията  на  14.07.2016г. - 14.00 часа. 

                 Комисията в същия  състав, продължи работата  с проверка на 

представените от участника“ Ай Би Ес България“ ЕООД документи в Плик №1 относно 

тяхното наличие и редовност, както и за съответствие  на участника с критерии за 

подбор и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 

                 След направения преглед комисията констатира : 

                  1.Участникът  е представил сертификат,издадени от акредитирани лица за 

сертификация на системи за управление на качеството на произведеното оборудване 

по стандарта ISO 9001 2000 или еквивалентен  с обхват, сходен с предмета на 

поръчката производителя на предлаганото оборудване „ Lenovо“  , изтичащ на 16 юни 

2016 година. 

                  2. Участникът не е представил декларация по   чл.3,т.8 и 4 от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим; 

                3.  В посочения  център за техническа поддръжка на техниката не е посочен    

работещ факс,за заявяване на  повреди; 

                 Членовете на комисията  определиха следващото работно заседание да се 

проведе на 20.07.2016 г от 14.00 часа. 

 

                  Работно заседание на 20.07.2016 година  - 14 00 часа. 

                 Комисията в същия  състав продължи работата  с проверка на 

представените от участника“ Сиенсис“ АД документи в Плик №1 относно тяхното 

наличие и редовност, както и за съответствие  на участника с критерии за подбор и 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 



                 След направения преглед комисията  констатира : 

                   Участникът не е представил декларация по чл.3,т.8 и 4 от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим.. 

                  Членовете на комисията определиха следващото работно заседание да се 

проведе на 29.07.2016 година – 14.00 часа. 

 

                  Работно заседание на 29.07.2016 година – 14.00 часа. 

                   Комисия в състав:   

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : Красимира  Георгиева, резервен член по Заповед № 

773/07.06.2016г. на мястото на Александър Николов- главен секретар  на  ВАС, който е 

в отпуск. 

 
                   ЧЛЕНОВЕ : 
 
                    1. Спас  Манов – началник отдел ИСКСС  на ВАС; 
                     2. Надежда Цветкова- главен експерт –софтуерна поддръжка в отдел 
ИСКСС на ВАС ; 
                    3. Петър  Владимиров – главен експерт- хардуерна поддръжка в отдел 
ИСКСС на ВАС;                                       
                    4. Мариана Едрева  – старши експерт-счетоводител в дирекция „ФАО” на 
ВАС. 
                     разгледа  писмо с Вх. № 10807/11.07.2016г.на Агенцията за хората с 

увреждания , в отговор на направеното запитване  относно регистрацията на 

участника „Патов и дъщери“ ЕООД като  специализирано предприятие на хора с 

увреждания и вписаните дейности, които  фирмата осъществява.  

                    „Патов и дъщери“ ЕООД, ЕИК 831830870  е вписано във водения от 

Агенция за хората с увреждания/АХУ/  Регистър с № 241 от 26.01.2015г. като 

специализирано предприятие на хора с увреждания, като в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания  са вписани 

дейностите : консултантски услуги, администрация,счетоводни услуги, складови  

услуги, инвеститорска дейност, дизайн, предпечатна дейност.   Дейност ИКТ не е 

вписана , тъй като за нея няма назначени  служители от списъчния брой на персонала, 

на фирмата. 

                       В обобщение изпълнителният директор на Агенцията на хората с 

увреждания  е уведомил комисията, че в Декларация- Приложение 3 към чл.29,ал.4,т.2 

от ЗИХУ няма декларирани служители в списъчния брой на персонала , назначени на 

длъжности съотносими към дейността - хардуерна поддръжка.Със същата декларация 

са подадени двама служители с длъжност „ консултант ИКТ“, но те не са признати от 

АХУ, тъй като са назначени на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ и не 

влизат в списъчния брой на персонала на предприятието. 



                         Реализирането на хипотезата на чл. 16г от ЗОП/отм./, респективно 

възлагането на поръчката на специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания се обуславя от едновременното наличие на следните предпоставки: 

                     - част от предмета на поръчката, към датата на откриването на 

процедурата, да попада в обхвата на действащата до 15.04.2016г. разпоредба на чл.30 

от ЗИХУ; 

                     - при откриването на процедурата възложителят надлежно да е 

оповестил, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания; 

                      - да е налице участник, за който са изпълнени изискванията на 

чл.28,ал.1 от ЗИХУ,чието вписване в Регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хората с увреждания да включва осъществяването на дейности, 

относими към предмета на поръчката.Последното условие за осъществяване на 

дейности, относими към предмета на поръчката,произтича от целите и принципите на 

закона, съобразно които  запазените обществени поръчки са мярка за гарантиране на 

възможностите за заетост на хора с увреждане или други лица в  неравностойно  

положение и тяхното социално и професионално интегриране. Чрез разпоредбите на 

чл.16г. от ЗОП/отм./ за реализирането на тази мярка се предвижда преференциален 

ред при възлагането на обществени поръчки на хората с увреждания. В този смисъл 

прилагането на преференциалния ред е допустимо единствено до  добросъвестни 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, които действително упражняват 

дейности, съответстващи  на предмета на  поръчката за която участват и за чиито 

дейности са назначили служители в списъчния брой на персонала си.    Противното би 

означавало заобикаляне на закона и получаване на предимство пред останалите 

участници, които не се позовават на чл. 16г. от ЗОП/отм./ 

                         По отношение на първите две предпоставки,възложителят е изпълнил 

законовото задължение да  съобрази обстоятелството,че част от предмета на 

поръчката попада в обхвата на действаща до 15.04.2016 г. разпоредба на чл.30 от 

ЗИХУ, както и да оповести това обстоятелство. 

                        Видно от извършената проверка по чл. 68,ал.11,т.1 от ЗОП на 

заявените обстоятелства от участника „Патов  и дъщери „ ЕООД, се установява липсата 

на третата задължителна предпоставка за прилагането на режима по чл. 16г. от 

ЗОП/отм./- вписването в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хората с увреждания , респективно изпълнението  като  специализирано предприятие 

на дейности, относими към предмета на поръчката. 

 

 

 

                      Предвид  на гореизложеното комисията единодушно 

                                               реши : 

 
 

                       1. Да бъде отворена  и разгледана офертата на „Сиенсис“ АД за участие  

за обособена позиция №2 „Доставка на принтери и скенери за нуждите на ВАС“. 

Отварянето на оферта ще  проведе публично по реда на чл. 68,ал.3 от ЗОП / отм./ на 



08.08.2016г. от 16.00 часа, в зала №3, трети етаж в сградата на ВАС, за което   

участниците  ще  бъдат информирани чрез съобщение в Профил на Купувача на ВАС ;  

                            

                     

                     2. На основание чл.68,ал.9 от ЗОП/отм./ комисията указва на  участника  

  „ Ай Би Ес  България“ ЕООД, в срок до 17.00 часа на петия работен ден от 

получаването на настоящия протокол да отстрани нередовностите и  представи : 

                     - сертификат,издаден от акредитирани лица за сертификация на системи 

за управление на качеството на произведеното оборудване по стандарта ISO 9001 2000 

или еквивалентен  с обхват, сходен с предмета на поръчката производителя на 

предлаганото оборудване „ Lenovо“  , актуален към момента на валидност на офертата; 

           - декларация по   чл.3,т.8 и 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 

         -  работещ факс  за  съобщаване на проблеми   в  посочения центъра за 

техническа поддръжка на предлаганата техника ; 

                     Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в обявлението, да замени представените  документи    или да представи 

нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за 

подбор; 

 

                       3. На основание чл.68,ал.9 от ЗОП/отм./ комисията указва на участника   

„Сиенсис“ АД,  в срок до 17.00 часа на петия работен ден от получаването на 

настоящия протокол да отстрани нередовностите и  представи: 

                       -  декларация по  чл.3,т.8 и 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 

                       Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в обявлението, да замени представените  документи  или да представи нови, 

с които смята,че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     4. На основание чл.68,ал.9 от ЗОП/отм./ комисията указва на участника   

„Патов и дъщери“ ЕООД,  в срок до 17.00 часа на петия работен ден от получаването 

на настоящия протокол да отстрани нередовностите и  представи към офертата си 

изискуемите  документи за участие в процедурата, като участник, който не  е 

специализирано предприятие/кооперация на хора с увреждания, в съответствие с 

критериите за подбор на възложителя, посочени в документацията за участие. 



                     Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в обявлението, да замени представените  документи  или да представи нови, 

с които смята,че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор; 

 

                     Настоящият протокол се изготви и подписа от членовете на комисията на 

03.08.2016 година 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ………. /п/…………  Красимира Георгиева 

 

                ЧЛЕНОВЕ : 

 
                 1. …………/п/………………..  Спас  Манов  
 
                 2. …………/п/ ……………  Надежда Цветкова  
 

 3. ..………. /п/ …………….  Петър  Владимиров  
                                       

                 4. ………../п/ …………….  Мариана Едрева    
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                            

 


