
                              Протокол 

                     №2                                 
 

 
 

 
        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 08.08.2016г. 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 :  –  Красимира Георгиева – гл. експерт обществени 

поръчки 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. 

 

                 Заседанието се проведе в зала № 3, трети етаж в сградата на 

ВАС,гр. София,бул. „Александър Стамболийски” №18. 

 

                 При започване на заседанието както и до приключването на 

публичната му част, в залата  присъства:   

  

Алексанадър Благоев Ризов, представител на „Патов и Дъщери“ 

ЕООД, ненадлежно упълномощен; 



 

 

           Оферта на „ Сиенсис“ АД за участие в обособена позиция № 2 

 „ Доставка на принтери и скенери  за нуждите на  Върховния 

административен съд“.   

            Комисията констатира,че офертата на участника е оформена и 

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

документацията за участие в процедурата и може да се пристъпи към нейното 

отваряне.  

             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. Удостоверение от Търговския регистър- намира се в Плик 1 за ОП1; 

4. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП/отм./  –  намира се в Плик№1 за ОП1 ; 

5. Документ за внесена гаранция – оригинал;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6.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  Юробанк България, Софийски градски съд, Народно Събрание 

Дирекция“Информационнни и комуникационни системи и информации от РОП: 

01768-2013-0002; 00202-2013-0011; 00202-2013-0011;00728-2013-0009 - 

заверени копия ; 



7.Упълномощително писмо от Хюлет  Пакард -   намира се в Плик1 за ОП1;  

8. Сертификат  на  „Сиенсис“ АД за въведена система за управление на 

качеството  ISO 9001: 2008 -намира се в Плик 1 за ОП1; 

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

приложено оторизационно писмо – намира се в Плик 1 за ОП1; 

10.Декларация за  наличен център за техническа поддръжка с приложена 

справка  за сервизните възможности –  намира се в Плик 1 за ОП1; 

11.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- 

намира се в Плик 1 за ОП1; 

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

оригинал, с приложени  доказателствени  документи - намира се в Плик 1 за 

ОП1; 

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

с приложени професионални сертификати и автобиография – заверени копия; 

14. Декларация за възможност за гаранционно,сервизно и извънгаранционно 

обслужване от сертифициран персонал за техническото оборудване с 

приложени доказателствени  документи- намира се в Плик 1 за ОП1; 

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

оборудване за срок не по-малък от изискванията по техническата  

спецификация за ОП2 – посочена е в Списъка на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата  на липсва в представената документацията; 

16.Декларация за липса на свързаност с друг участник- намира се в Плик 1 за 

ОП1; 

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

изпирането на пари – намира се в Плик 1 за ОП1; 

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

- намира се в Плик 1 за ОП1; 

19.Декларация за приемане на условията  в проекта на договор- намира се в 

Плик 1 за ОП1; 

20. Подписан проект на договор- намира се в Плик 1 за ОП1; 

  



                   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 

09.08.2016 г.  

                       

 

                    КОМИСИЯ : 

 

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

 
                        ЧЛЕНОВЕ : 
 
                         1………………………/п/………………………..  Спас  Манов. 
 
  

       2.  ……………………/п/……………………… Надежда Цветкова.  
 

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

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

                         

                          

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


