ПРОТОКОЛ № 2
01.06.2020 г.
Във връзка с Решение № 80/05.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване
на процедура по реда на ЗОП – публично състезание с наименование: „Доставка,
инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства“, по
обособена позиция: I. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна
техника и аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“ и в изпълнение на Заповед №
99/28.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 103 и чл. 104 ЗОП
вр. чл. 61, т.3 - т. 7 ППЗОП, комисия в състав:
1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател;
2. Веселин Кюркчиев –Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член;
3. Илко Симеонов – главен експерт, отдел „Сервиз“, ДИТИ при ЦУ на БСТ – член,
се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28,
на 01.06.2020 г. за провеждане на закрито заседание и започна своята работа в 12.30 часа,
на което поетапно, по всяка една от обособените позиции по отделно:
1. разгледа представените оферти и оцени, съгласно избрания критерий за възлагане, тези
от тях, които съответстват на предварително обявените условия;
2. разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които
класира на първо и второ място.
I.

Действия и констатации относно разглеждане на представените оферти от
участниците и определяне на тези от тях, които съответстват на предварително
обявените условия, по реда на подаването им:

1. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Лийд Вижън“ ЕООД
с вх. 01-01-699/27.05.2020 г.:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената
позиция, за която е подадена, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе
установено, че същият е представил:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от
Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и
изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника лице; представено
е копие и на електронен носител;
б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от
представляващия участника лице.
2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за
цялостно изпълнение предмета на поръчката по тази обособена позиция - попълнено
Протокол № 2 от работата на Комисия, назначена със Заповед № 99/28.05.2020 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ
стр. 1

съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо с поставените от
възложителя изисквания и подписано от представляващия участника лице; представено е
копие и на електронен носител.
От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието
на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на
поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на
участника „Лийд Вижън“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия.
1. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Тинк Смарт“ ЕООД
с вх. 02-01-700/27.05.2020 г.:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник по обособената
позиция, за която е подадена, включваща документите по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, при което бе
установено, че същият е представил:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от
Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и
изисквания на възложителя и подписано от представляващия участника лице; представено
е копие и на електронен носител;
б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от
представляващия участника лице.
2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за
цялостно изпълнение предмета на поръчката по тази обособена позиция - попълнено
съобразно образеца от Документацията за участие, съответстващо с поставените от
възложителя изисквания и подписано от представляващия участника лице; представено е
копие и на електронен носител.
От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието
на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на
поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на
участника „Тинк смарт“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия.
II.

Оценка съгласно избрания критерий за възлагане на тези от представените
оферти, които съответстват на предварително обявените условия:

Действия и констатации относно оценка на офертата на „Лийд Вижън“ ЕООД с вх. №
01-01-699/27.05.2020 г. :
С оглед констатациите по т. I.1. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания
критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на
предварително обявените условия.
Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната
оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – за целите на
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оценяването най-ниска цена, е сумата, получена от сбора на всички единични цени дадени
от участник за доставка на съответните видове артикули, включени в обособена позиция №
1 на обществената поръчка.
На първо място се класира участникът, представил най-ниска цена, образувана по реда
подочен по-горе, по съответна обособена позиция, а следващите се класират в низходящ ред
по направените от тях предложения.
Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази
обособена позиция, по посочения критерий, са както следва:
1. „Лийд Вижън“ ЕООД с оферта с вх. № 01-01-699/27.05.2020 г.: Обща цена,
формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на видовете
артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 317,00 лв. лева без ДДС.
2. „Тинк Смарт“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-700/27.05.2020 г.: Обща цена,
формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на видовете
артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 349,00 лв. лева без ДДС.
Класиране:
1.
„Лийд Вижън“ ЕООД с оферта с вх. № 01-01-699/27.05.2020 г.: Обща цена,
формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на видовете
артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 317,00 лв. лева без ДДС.
2.
„Тинк Смарт“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-700/27.05.2020 г.: Обща цена,
формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на видовете
артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 349,00 лв. лева без ДДС.

Поради наличието на две подадени и допуснати до оценка и класиране оферти, не е налице
основание за прилагане на чл. 72 ЗОП.
III.

Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за
подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до
установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите
за подбор на двама участници и класирането им:

След извършеното по-горе оценяване в т. II, се установи, че по тази обособена позиция,
подредбата на участниците в низходящ ред спрямо извършеното класиране е следната:
1. „Лийд Вижън“ ЕООД с оферта с вх. № 01-01-699/27.05.2020 г., с която е предложена
Обща цена, формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на
видовете артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 317,00 лв. лева без ДДС
/ценовите предложения за доставка на артикули с №№ 1-7, са с включена цена за
лиценз за 1 година за базов софтуерен продукт: MS Office 365 Business Premium /.
2. „Тинк Смарт“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-700/27.05.2020 г., с която е предложена
обща цена, формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на
видовете артикули от таблицата в Ценовото предложение: 15 349,00 лв. лева без
ДДС/ценовите предложения за доставка на артикули с №№ 1-7, са с включена цена
за лиценз за 1 година за базов софтуерен продукт: MS Office 365 Business Premium /.
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С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа
документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор и на двамата участника,
при което се констатира следното:
1. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и
критериите за подбор, представени в офертата на „Лийд Вижън“ ЕООД с вх. №
01-01-699/27.05.2020 г:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща
документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил:
1. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за
участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от
представляващо участника лице;
2. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за
участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от
представляващо участника лице;
3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен
на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от
възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронен
подпис от задълженото лице
От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за установяване
съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания за лично състояние
и подбор на „Лийд Вижън“ ЕООД, бе установено че същият е представил документи, които
са попълнени съобразно изискванията на закона и Възложителя, в тях няма липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с
поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор.
2. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и
критериите за подбор, представени в офертата на „Тинк Смарт“ ЕООД с вх. №
02-01-700/27.05.2020 г:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща
документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил:
1. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за
участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от
представляващо участника лице;
2. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за
участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от
представляващо участника лице;
3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен
на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от
възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронен
подпис от задълженото лице
От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за установяване
съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания за лично състояние
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и подбор на „Тинк Смарт“ ЕООД, бе установено че същият е представил документи, които
са попълнени съобразно изискванията на закона и Възложителя, в тях няма липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с
поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор.
Комисията приключи публичната част от заседанието си в 13.45 часа на 01.06.2020 г., със
съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 5 страници.
Комисия съгласно Заповед № 99/28.05.2020 г.
на Изпълнителния директор на ДП БСТ:
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/

…………………………
Рада Гьонова, председател

/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/

…………………………
Веселин Кюркчиев, член

/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/

………………..
Илко Симеонов, член
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