
 

П Р О Т О К О Л № 1 

 На 12.10.2016г. (дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година), в 14:00 

часа, в сградата на Ректората на МГУ „Свети Иван Рилски“, ет. 2, зала 68, Комисия 

назначена със Заповед № Р - 1060/12.10.2016 г. в състав: 

Председател: доц. д – р Николай Иванов Янев – ръководител катедра „Информатика“ 

на МГУ; 

и членове: 

1. Адвокат Елисавета Вуковска /съгл. Договор от 25.07.2016 г.; 

2. Гл. Ас. Д – р Съгласно чл.2 от ЗЗЛД Стоянов Митев – преподавател в МГУ; 

3. Геновева Росенова Дюлгерова – юрисконсулт в МГУ; 

4. Петрунка Йорданова Гергова – зам. – главен счетоводител в МГУ. 

се събра за да разгледа постъпилите в деловодството на МГУ „Свети Иван Рилски“ 

оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри, периферия и 

аксесоари и гаранционна поддръжка и сервиз за нуждите на МГУ „Свети Иван Рилски“, 

гр. София, по три обособени позиции“. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, въз основа на съставен и 

двустранно подписан Протокол, Председателят на комисията получи от служител в 

деловодството постъпилите за участие в обществената поръчка опаковки с оферти. 

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП всички членове на комисията попълниха 

Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 51, т.8 – т.13 и чл. 52 от 

ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъстват представители на участниците, което 

обстоятелство се отбеляза в Присъствен лист. 

Председателят на комисията откри заседанието, изчете заповедта на възложителя 

за назначаване на комисията и информира комисията, че за участие в обществената 

поръчка в срока посочен в Обява Изх. № 001/26.09.2016 г. са постъпили 9 /девет/ 

оферти, както следва:  

№ Наименование на 

участника 

Вх. № на 

офертата 

Час на постъпване 

на офертата 

1 Кооперация Панда  ОП 15 – 

7/11.10.2016 г. 

9.25 часа 

2 Студентска мрежа ЕООД ОП 15 – 

8/11.10.2016 г. 

13.52 часа 

3 Вали компютърс ООД ОП 15 – 

9/11.10.2016 г. 

13.55 часа 

4 Диджитек ООД ОП 15 – 

10/11.10.2016 г. 

14.52 часа 

5 Партньорите ЕООД ОП 15 – 

11/11.10.2016 г. 

15.04 часа 

6 ЕТ „Тинка – 47 – Тинка 

Мостанева 

ОП 15 – 

12/11.10.2016 г. 

15.15 часа 



7 Специализирани Бизнес 

Системи АД 

ОП 15 – 

13/11.10.2016 г. 

16.05 часа 

8 Смарт Бизнес Къмпани ЕООД ОП 15 – 

14/11.10.2016 г. 

16.18 часа 

9 Кито Дай ЕООД ОП 15 – 

15/11.10.2016 г. 

16.35 часа 

 

Комисията установи, че офертите са представени в запечатани, непрозрачни 

опаковки, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя. 

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 

регистър по ЕИК на участниците, които се прилагат към настоящия протокол. 

В резултат от разглеждането, комисията установи следното: 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 7/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА Кооперация Панда 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно) и Обособена 

позиция № 3 (три). В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията 

подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на основание чл. 

54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един от тях да 

подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1 за ОП1 и ОП3;  

2. Представяне на участника – Образец № 2 за ОП1 и ОП3; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от управителя за ОП1 и ОП3; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от управителя за ОП1 и ОП3; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

управителя за ОП1 и ОП3; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за ОП1 и ОП3; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 и Образец № 8б) за ОП1 и ОП3; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9 за ОП1 и ОП3; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10 за ОП1 и 

ОП3. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

 



За Обособена позиция № 1: 

Единична цена: 2 152,63 лева без ДДС, 2 583,16 лева с ДДС 

Обща стойност– 21 526,30 лв. без ДДС, 25 831,56 лв. с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 557,58 лева без ДДС, 1 869,10 лева с ДДС 

Обща стойност– 23 363,70 лева без ДДС 28 036,44 лв. с ДДС. 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 8/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА Студентска мрежа ЕООД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно), Обособена 

позиция № 2 и Обособена позиция № 3 (три), като е представил един комплект документи за 

доказване на личното си състояние и съответствието на участника с изискванията на чл. 54 и чл.  55 

от ЗОП и документацията на поръчката. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на Комисията подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един 

от тях да подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от управителя; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от управителя; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

управителя; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за трите позиции поотделно; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 № 8а и № 8б; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

 

За Обособена позиция № 1: 

Единична цена – 2 440 лева без ДДС, 2 920 лева с ДДС 



Обща стойност – 24 400 лева без ДДС, 29 200 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 2: 

Единична цена – 4 700 лева без ДДС, 5 640 лева с ДДС 

Обща стойност – 9 400 лева без ДДС, 11 280 с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 726 без ДДС, 2 071,20 лева с ДДС 

Обща стойност – 25 890 лева без ДДС, 31 068 лева с ДДС 

 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 9/11.10.2016 г.НА УЧАСТНИКА Вали компютърс ООД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно) и Обособена 

позиция № 3 (три), като е представил един комплект документи за доказване на личното си 

състояние и съответствието на участника с изискванията на чл. 54 и чл.  55 от ЗОП и 

документацията на поръчката. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

Комисията подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един 

от тях да подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от тримата управители на участника; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от тримата управители на участника; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от единия от 

управителите на Дружеството; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за двете позиции поотделно; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 и № 8б; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

 



За Обособена позиция № 1:  

Единична цена – 2 340 лева без ДДС, 2 808 лева с ДДС 

Обща стойност  – 23 480 лева без ДДС, 28 176 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 630 лева без ДДС, 1956 лева с ДДС 

Обща стойност – 24 450 лева без ДДС, 29 340 лева с ДДС 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 10/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА Диджитек ООД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно), Обособена 

позиция № 2 и Обособена позиция № 3 (три), като е представил един комплект документи за 

доказване на личното си състояние и съответствието на участника с изискванията на чл. 54 и чл.  55 

от ЗОП и документацията на поръчката. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на Комисията подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един 

от тях да подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от управителя; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от управителя; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

управителя; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за трите позиции поотделно; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 № 8а и № 8б; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9 – за трите позиции поотделно; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

 

За Обособена позиция № 1: 

Единична цена – 1 794 лева без ДДС, 2 152,80 лева с ДДС 



Обща стойност – 22 138 лева без ДДС, 26 565,60 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 2: 

Единична цена – 3 369 лева без ДДС, 4 042,80 лева с ДДС 

Обща стойност  – 6 738 лева без ДДС, 8 085,60 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 309 лева без ДДС, 1 570,80 лева с ДДС 

Обща стойност – 22 605 лева без ДДС, 27 126 лева с ДДС 

 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 11/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА Партньорите ЕООД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно), Обособена 

позиция № 2 и Обособена позиция № 3 (три), като е представил един комплект документи за 

доказване на личното си състояние и съответствието на участника с изискванията на чл. 54 и чл.  55 

от ЗОП и документацията на поръчката. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на Комисията подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един 

от тях да подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от управителя; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от управителя; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

управителя; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за трите позиции поотделно; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 № 8а и № 8б; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9 – за трите позиции поотделно; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

 



За Обособена позиция № 1: 

Единична цена – 2 222 лева без ДДС, 2 666,40 лева с ДДС 

Обща стойност – 22 294 лева без ДДС, 26 752,80 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 2: 

Единична цена – 6 218 без ДДС, 7 461, 60 лева с ДДС 

Обща стойност  – 12 436 лева без ДДС, 14 923,20 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 525 лева без ДДС, 1 830 лева с ДДС 

Обща стойност – 22 875 лева без ДДС, 27 450 лева с ДДС 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 12/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА ЕТ „Тинка – 47 – Тинка 

Мостанева 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно). В изпълнение 

на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение и 

ценовите оферти на участника. След това на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят 

предложи на представителите на участниците един от тях да подпише също техническото 

предложение и ценовите оферти на участника, от което те се възползваха. Председателят пристъпи 

към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от едноличния търговец; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от едноличния търговец; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

едноличния търговец; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7; 

7. Ценово предложение - Образец № 8; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9 – за трите позиции поотделно; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 



За Обособена позиция № 1: 

Единична цена – 2 250 лева без ДДС, 2 700 лева с ДДС 

Обща стойност – 22 500 лева без ДДС, 27 000 лева с ДДС 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 13/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА Специализирани Бизнес 

Системи АД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно), Обособена 

позиция № 2 и Обособена позиция № 3 (три), като е представил един комплект документи за 

доказване на личното си състояние и съответствието на участника с изискванията на чл. 54 и чл.  55 

от ЗОП и документацията на поръчката. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на Комисията подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един 

от тях да подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от управителя; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от изпълнителния директор; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

изпълнителния директор; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за трите позиции поотделно; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 № 8а и № 8б; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9 – за трите позиции поотделно; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

 

За Обособена позиция № 1: 

Единична цена – 2 083 лева без ДДС, 2 499,60 лева с ДДС 

Обща стойност – 20 880 лева без ДДС, 25 056 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 2: 



Единична цена – 3 869 лева без ДДС, 4 642,80 лева с ДДС 

Обща стойност – 7 738 лева без ДДС, 9 285,60 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 358 лева без ДДС, 1 629,60 лева с ДДС 

Обща стойност – 20 370 лева без ДДС, 24 444 лева с ДДС 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 14/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА Смарт Бизнес Къмпани 

ЕООД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно), Обособена 

позиция № 2 и Обособена позиция № 3 (три), като е представил един комплект документи за 

доказване на личното си състояние и съответствието на участника с изискванията на чл. 54 и чл.  55 

от ЗОП и документацията на поръчката. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете 

на Комисията подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един 

от тях да подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от управителя; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от управителя; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

управителя; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за трите позиции поотделно; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 № 8а и № 8б; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги - Образец № 9; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

 

За Обособена позиция № 1: 

Единина цена – 2 400 лва без ДДС, 2 880 лева с ДДС 



Обща стойност – 24 200 лева без ДДС, 29 040 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 2: 

Единична цена – 4 500 лева без ДДС, 5 400 лева с ДДС 

Обща стойност – 9 000 бева без ДДС, 10 800 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 700 лева без ДДС, 2 040 лева с ДДС 

Обща стойност – 25 500 лева без ДДС, 30 600 лева с ДДС 

 

ОФЕРТА ВХ. № ОП 15 – 15/11.10.2016 г. НА УЧАСТНИКА Кито Дай ЕООД 

Участникът е представил оферта за участие по Обособена позиция № 1 (едно) и Обособена 

позиция № 3 (три), като е представил един комплект документи за доказване на личното си 

състояние и съответствието на участника с изискванията на чл. 54 и чл.  55 от ЗОП и 

документацията на поръчката. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

Комисията подписаха техническото предложение и ценовите оферти на участника. След това на 

основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Председателят предложи на представителите на участниците един 

от тях да подпише също техническото предложение и ценовите оферти на участника, от което те се 

възползваха. Председателят пристъпи към оповестяване на съдържанието на офертата на участника. 

 

Офертата съдържа: 

1. Списък с документите представен от участника – Образец №1;  

2. Представяне на участника – Образец № 2; 

3. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3, от управителя; 

4. Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 от управителя; 

5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6 от 

управителя; 

6. Техническо предложение - Oбразец № 7 за двете позиции поотделно; 

7. Ценово предложение - Образец № 8 и № 8б; 

8. Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените 

услуги -Образец № 9; 

9. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 10. 

 

След като Комисията установи съдържанието на офертата на участника и представените в нея 

документи, Председателят на Комисията оповести и ценовите параметри, предложени от 

участника по обособените позиции, по които той участва, както следва: 

За Обособена позиция № 1: 



Единична цена – 1 800 лева без ДДС, 2 160 лева с ДДС 

Обща цена – 18 500 лева без ДДС, 22 200 лева с ДДС 

За Обособена позиция № 3: 

Единична цена – 1 350 лева без ДДС, 1 620 лева с ДДС 

Обща цена – 20 250 лева без ДДС, 24 300 лева с ДДС 

 

С това публичната част на заседанието приключи. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание на същата дата – 

12.10.2016 г., като извърши детайлна проверка на съдържанието на представените 

документи, установяващи съответствието на всеки един от участниците с изискванията 

на Възолжителя и отсъствие на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, 

представляващи основание за отстраняване на участника. Комисията извърши следните 

констатации: 

 

I. По отношение на участника Кооперация Панда: При проверка съдържанието 

на представените декларации за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 3, Комисията 

установи, че участникът е представил и за двете обособени позиции некоректно попълнени 

Декларации за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6. Не е попълнена и подписана 

страница 2 – ра на декларацията, а на стр. 1 – ва не са зачертани ненужните текстове. По 

този начин Комисията не може да направи извод за това кои точно обстоятелства се 

декларират от участника и дали е налице несъответствие с изискванията на Възложителя, 

поставени в тръжната документация 

 Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП. Предвид некоректно попълнената 

декларация по Образец 6 обаче, Комисията не може да направи извод дали 

дружеството – участник в обществената поръчка не е регистрирано и не е свързано с 

лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

 

II. По отношение на участника Студентска мрежа ЕООД: При проверка 

съдържанието на представените декларации, Комисията установи, че участникът е 

представил некоректно попълнени Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) – Oбразец № 3 (не е отразил наличието на 

неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП) и Декларация за обстоятелствата по 

97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 (не 



е зачертал невярното обстоятелство). По този начин Комисията не може да направи извод 

за това кои точно обстоятелства се декларират от участника и дали е налице 

несъответствие с изискванията на Възложителя, поставени в тръжната документация 

 Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, част от които обаче не са 

коректно попълнени. Предвид некоректно попълнените декларации по Образец 3 и 

Образец 4 обаче, Комисията не може да направи извод дали за дружеството – 

участник в обществената поръчка не са налице обстоятелства, които да доведат до 

неговото отстраняване от поръчката; 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

III. По отношение на участника Вали компютърс ООД: При проверка 

съдържанието на представените декларации, Комисията установи, че участникът не е 

попълнил и подписал страница 2 – ра на Декларации за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

– Oбразец № 6. По този начин Комисията не може да направи извод за това кои точно 

обстоятелства се декларират от участника и дали е налице несъответствие с изискванията 

на Възложителя, поставени в тръжната документация 

Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП. Предвид некоректно попълнената 

декларация по Образец 6, Комисията не може да направи извод относно това дали 

действителните собственици на Дружеството – участник не са лица, заемащи или 

заемали в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република 

България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от 

Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

IV. По отношение на участника Диджитек ООД: При проверка съдържанието 

на представените декларации, Комисията установи, че участникът е представил некоректно 

попълнена Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 (не е зачертал невярното обстоятелство). По 

този начин Комисията не може да направи извод за това кои точно обстоятелства се 

декларират от участника и дали е налице несъответствие с изискванията на Възложителя, 

поставени в тръжната документация 

 Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 



1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, част от които обаче не са 

коректно попълнени. Предвид некоректно попълнената декларация по Образец 4 обаче, 

Комисията не може да направи извод дали за дружеството – участник в 

обществената поръчка не са налице обстоятелства, които да доведат до неговото 

отстраняване от поръчката; 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

V. По отношение на участника Партньорите ЕООД: Заключение на 

комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – 

участник в обществената поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

VI. По отношение на участника ЕТ „Тинка – 47 – Тинка Мостанева: 

Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – 

участник в обществената поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

VII. По отношение на участника Специализирани Бизнес Системи АД: 

При проверка съдържанието на представените декларации, Комисията установи, че 

участникът е представил некоректно попълнена Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 

от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – Oбразец № 4 (не е 

зачертал невярното обстоятелство). По този начин Комисията не може да направи извод за 

това кои точно обстоятелства се декларират от участника и дали е налице несъответствие 

с изискванията на Възложителя, поставени в тръжната документация 

 Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, част от които обаче не са 



коректно попълнени. Предвид некоректно попълнената декларация по Образец 4 обаче, 

Комисията не може да направи извод дали за дружеството – участник в 

обществената поръчка не са налице обстоятелства, които да доведат до неговото 

отстраняване от поръчката; 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

 

VIII. По отношение на участника Смарт Бизнес Къмпани ЕООД: 

Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че дружеството – 

участник в обществената поръчка не е регистрирано и не е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги. 

 

IX. По отношение на участника Кито Дай ЕООД: При проверка съдържанието на 

представените декларации, Комисията установи, че участникът не е попълнил и подписал 

страница 2 – ра на Декларации за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Oбразец № 6. По този начин 

Комисията не може да направи извод за това кои точно обстоятелства се декларират от 

участника и дали е налице несъответствие с изискванията на Възложителя, поставени в 

тръжната документация. Отделно от това, представеният Списък по чл.64, ал.1. т.2 от 

ЗОП, за услуги, идентични с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, 

заедно с доказателства за извършените услуги -Образец № 9 и Декларация за приемане 

условията на проекта на договор – Образец № 10 не са подписани от участника.   

Заключение на комисията, въз основа на представените и разгледани документи: 

1.  Участникът е представил документи в съответствие с условията за участие, а 

именно в представените към офертата декларации е декларирана липса на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП. Предвид некоректно попълнената 

декларация по Образец 6, Комисията не може да направи извод относно това дали 

действителните собственици на Дружеството – участник не са лица, заемащи или 

заемали в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република 

България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от 

Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.  

2. Във връзка с доказване на техническите и професионалните способности, участникът 

е представил Списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП, за услуги, сходни или идентични с 



предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с 

доказателства за извършените услуги, който обаче не е подписан и Комисията не 

може да направи извод за така декларираните обстоятелства. 

3. Представянето на неподписана Декларация по образец 10 също поставя Комисията в 

невъзможност да установи по безспорен начин съгласието на Участника с клаузите 

на проекта на договора. 

 

 Предвид така направените изводи на Комисията при извършената проверка на 

офертите на участниците, на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, настоящият 

протокол следва да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на 

Купувача на Възложителя. 

 На участниците, по отношение на които са констатирани несъответствие или липса 

на информация, се предоставя срок до 5 (пет) работни дни от получаването на 

Протокола, в който същите могат да предоставят на Комисията други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация.  

 

Настоящият протокол се състави и подписа на 12.10.2016 г., съгласно 

изискванията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 

 

Председател: доц. д – р Николай Иванов Янев – ръководител 

катедра „Информатика“ на МГУ 

 

Членове: 

1. Адвокат Елисавета Вуковска /съгл. Договор от 25.07.2016 г. 

 

2. Гл. Ас. Д – р Иван Стоянов Митев – преподавател в МГУ 

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

3. Геновева Росенова Дюлгерова – юрисконсулт в МГУ 

 

4. Петрунка Йорданова Гергова – зам. – главен счетоводител в 

МГУ. 

 


