
                                       
 

Стр. 1 от 6 

                                 

 
   

     П Р О Т О К О Л  № 1 

по чл. 68 ал.7 от Закона за обществени поръчки, 
         във връзка с чл.68 ал.1 и чл.72 от ЗОП 

От дейността на комисия, назначена със Заповед 749/08.08.2014 г. на Кмета на 
община Белене за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП, 
публикувана в РОП с уникален №  00661-2014-0019, и предмет Избор на изпълнител за: 
„Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо 
качество на звук и картина”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на 
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, 
референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова 
област на интервенция 2.  

На 08/08/2014 г., от 15:30 ч. в зала № 26 на административната сграда на Община 
Белене, находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 749/08.08.2014 г. на 
Кмета на община Белене, заседава комисия в състав: 

Председател: 
Цветомир Николаев Цветанов – гл. експерт ИР и ОП в Община Белене 

 
и 

Членове:  
1.Ирина Димитрова Чоранова – старши юрисконсулт в Община Белене;  
2. Елица Костова Карлева – старши експерт РУП при Община Белене; 
3. Синела Павлова Арабаджиева – старши счетоводител в Община Белене; 

         4. Георги Николаев Ангелов – мл. експерт „Системен администратор” в Община 
Белене; 

 
 

 Председателят на комисията прие от Възложителя входящия регистър по чл.57, ал. 
4 от ЗОП на получените оферти, като прочете на членовете на комисията, имената на 
участниците в процедурата. 
 

Постъпили са оферти, както следва: 

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333132393532
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№ Наименование на участника 
Регистрационен 

номер на 
офертата 

Дата на получаване на офертата

1. 
„СЦ Компютър – Ю-Ви-Ти” 

АД, с. Калугерово 53-00/92 06/08/2014 г., 10:55 ч. 

2. „Контракс” АД, гр. София 53-00/93 07/08/2014 г., 10:28 ч. 

3. „Сиенсис” АД,  гр. София 53-00/94 07/08/2014 г., 10:36 ч. 

 

След като се прочете списъка с постъпилите оферти, всички членове на комисията 
попълниха и подписаха декларации по чл.35 от ЗОП. Отварянето на получените оферти 
се извърши по реда на тяхното постъпване, по реда на чл.68, ал.4 от ЗОП.  

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 
участниците, подали оферта, представители на лица с нестопанска цела и представители 
на средствата за масово осведомяване. 

I. Публична част на заседанието на Комисията се извърши при отваряне на 
офертите и оповестяване на документите на участниците. Комисията процедира, 
извърши действия и проверка, в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал.ал. 4 и 5 от 
ЗОП. 

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „СЦ Компютър – Ю-Ви-
Ти” АД, със седалище и адрес на управление с. Калугерово 2135, област София, община 
Правец, махала „Въгляра”, ЕИК 122048575, с представляващ и член на СД Веселин 
Енриков Горанов. 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Ирина Димитрова Чоранова; 
2. Цветомир Николаев Цветанов;  
3. Елица Костова Карлева; 
4. Синела Павлова Арабаджиева. 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор”, и всички документите 

съдържащи се в  него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Ирина Димитрова Чоранова; 
2. Цветомир Николаев Цветанов;  
3. Елица Костова Карлева; 
4. Синела Павлова Арабаджиева. 
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Комисията отвори плик №1 и оповести документите, които съдържа. Комисията 
провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия 
или липси на документи по списъка. Документите в плик №1 съответстват на списъка по 
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

 
2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Контракс” АД, със 

седалище и адрес на управление гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. „Тинтява” №13, ЕИК 
175415627, с изп. директор Йордан Петков Йорданов. 

 
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Ирина Димитрова Чоранова; 
2. Цветомир Николаев Цветанов;  
3. Елица Костова Карлева; 
4. Синела Павлова Арабаджиева. 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор”, и всички документите 

съдържащи се в  него, бяха подписани от членовете на комисията: 
1. Ирина Димитрова Чоранова; 
2. Цветомир Николаев Цветанов;  
3. Елица Костова Карлева; 
4. Синела Павлова Арабаджиева. 
 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите, които съдържа. Комисията 

провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия 
или липси на документи по списъка. Документите в плик №1 съответстват на списъка по 
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 
 

3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Сиенсис” АД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ж.к. “Бели брези”, ул. „Лерин” №44-46, 
ЕИК 121708078, с изп. директор Николай Евгениев Медаров,.  

  
Плик №3 „Предлагана цена” на участника беше подписан от членовете на комисията: 
1. Ирина Димитрова Чоранова; 
2. Цветомир Николаев Цветанов;  
3. Елица Костова Карлева; 
4. Синела Павлова Арабаджиева. 

 
Комисията отвори плик №2 „Документи за подбор”, и всички документите 

съдържащи се в  него, бяха подписани от членовете на комисията: 
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1. Ирина Димитрова Чоранова; 
2. Цветомир Николаев Цветанов;  
3. Елица Костова Карлева; 
4. Синела Павлова Арабаджиева. 

 
Комисията отвори плик №1 и оповести документите, които съдържа. Комисията 

провери съответствието им със списъка по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП и не установи различия 
или липси на документи по списъка. Документите в плик №1 съответстват на списъка по 
чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП приложен в офертата. 

                                                                                                                                                                      

ІІ. След извършване на горепосочените действия, в 16:00ч. Председателят на 
комисията обяви, че закрива публичната част от заседанието ѝ, в съответствие с 
чл.68 ал.6 от ЗОП. Всички оферти бяха заключени в шкаф. Следващото заседание на 
комисията бе насрочено за 16:20ч. на същия ден. 

На 08.08.2014 г. в 16:20ч. комисията се събра за да продължи своята работа при 
закрити врата, със задача проверка за наличието и редовността на представените 
документи в плик 1 по см. на чл.68 ал.7 ЗОП. Председателят на комисията резюмира 
поставените изисквания на възложителя за съдържанието на Плик №1 „Документи за 
подбор” и комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността 
на представените документи в плик 1 на офертите по същество. 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на „СЦ 
Компютър – Ю-Ви-Ти” АД за съответствие с критериите за подбор поставени от 
Възложителя, или наличие или липса на документи. 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на „СЦ 
Компютър – Ю-Ви-Ти” АД, Комисията не установи нередовности, липсващи документи 
и несъответствия по критериите за подбор, или с други изисквания на Възложителя. 

 
2. Комисията пристъпи към разглеждане  на документите в Плик №1  на 

„Контракс” АД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 

При разглеждането на документите представени в Плик № 1 към офертата на 
„Контракс” АД, Комисията установи, че участника не е представил декларации по 
образец №2 от документацията за участие за останалите двама членове на СД - Яко 
Пилософ и Милена Истаткова съгласно изискванията на Възложителя посочени в 
Обявлението за поръчката (разд.ІІІ.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, 
т.6). 

Съгласно актуалния учредителен акт, качен по партидата на дружеството в 
Търговския регистър, в документите по т.10 на представителя, в клаузата на чл.22 ал.1 от 
учредителния акт е записано, че дружеството се управлява от СД. Във връзка с това, в 



                                       
съответствие с чл.47 ал.4 т.4 от ЗОП и чл.47 ал.5 т.1 от ЗОП, освен от представляващия 
дружеството, декларация по обр. №2 от документацията, за деклариране липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 б. "а" до "д", ал.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП следва да се 
представят в лично качество и от Яко Пилософ и Милена Истаткова. 

 
Участникът не е представил и копие от документът си за регистрация по ЗДДС. 
 
3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №1  на 

„Сиенсис” АД за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя. 
 
При разглеждането на документите представени в Плик № 1 в офертата на 

„Сиенсис” АД, Комисията не установи нередовности, липсващи документи и 
несъответствия по критериите за подбор, или с други изисквания на Възложителя. 
 

ІІI. Във връзка с констатациите по т.II на настоящия протокол за 
липсите, редовността и съответствието на документите в плика №1 в офертите 
на участниците с критериите за подбор, или с други изисквания поставени от 
Възложителя, Комисията изисква от следните участници, да попълнят липси или 
отстранят несъответствията в документите си за подбор в плик №1 на офертите си, 
като представят в срока по чл.68 ал.9 от ЗОП: 

 
 1. „Контракс” АД, гр. София,,  ссллееддннииттее  ииззииссккууееммии  ддооккууммееннттии: 
 
 1.1 Подписани декларации по обр. №2 от документацията в оригинал, за 
деклариране липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 б. "а" до "д", ал.2, т.5 и ал. 
5, т. 1 от ЗОП в лично качество от Яко Пилософ и Милена Истаткова - членове на СД на 
дружеството. 
 1.2 Да се представи копие на документът за регистрация на дружеството по ЗДДС; 
 
 Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от 
датата на получаване на настоящия протокол. 

IV. Въз основа на работата си Комисията установи и посочи гореописаните 
липси на документи и/или несъответствия в офертите на участниците, с 
изисквания по критериите за подбор поставени от Възложителя. На основание 
чл.68 ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.68 ал.9 от ЗОП, настоящия протокол се 
изпраща до всички участници с указания за отстраняване на несъответствията и 
нередовностите по офертите на съответните участници. Участниците, от които 
това се изисква, представят на комисията съответните документи в срок от 5 
работни дни от получаване на настоящия протокол. По смисъла на чл.68 ал.9 от 
ЗОП участникът няма право да представя други документи освен липсващите 
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и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола. 

След изтичане на срока от 5 работни дни, комисията ще пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. След преценка за 
съответствие на представените допълнително документи, Комисията ще прецени 
окончателно доколко всеки участник отговаря на изискванията на Възложителя, като 
съгласно чл.68 ал.10 от ЗОП "комисията не разглежда документите в плик № 2 на 
участниците, които не отговарят на критериите за подбор". Комисията ще 
уведоми всички подали оферти в настоящата процедура по подходящ и допустим по 
смисъла на чл.58а ал.2 ЗОП способ – чрез електронна поща, поставяне на съобщение 
на своя Интернет-адрес в профила на купувача http://obshtina.belene.net/pp.htm, по 
факс, или друг ускорен способ, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
оферти. 

 
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 

уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 
47 ал.1 и ал.5 ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал.2 от 
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

 
 

Настоящият протокол се състави на 29/08/2014 г. и следва да бъде изпратен до 
всички участници в срок до 17:00 часа на 03.09.2014 г. 
                 
Председател:       
Цветомир Николаев Цветанов                ______/п/______  
       
Членове :  
1. Ирина Димитрова Чоранова     ______/п/_______  
  
2. Елица Костова Карлева      _______/п/______                                        
  
3. Синела Павлова Арабаджиева                ______/п/_______  
 
4. Георги Николаев Ангелов      _____/п/________ 
 
 

http://obshtina.belene.net/pp.htm
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