
УТВЪРЖДАВАМ:  

 

инж. Любомир Илиев  

Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД   

 

П Р О Т О К О Л № 2 
на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки  

 

 

            Днес 26.10.2015 г., 10:00 часа в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. 

София, ул.“Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 449/29.09.2015 год. на управителя 

на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за провеждане на обществена поръчка по реда и 

условията на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на работни станции”, се събраха 

следните длъжностни лица, определени с горепосочената заповед за събиране, разглеждане, 

оценка и класиране на получените оферти, както следва: 

 

      Председател: Мартина Георгиева - Старши експерт, ППОП в отдел „Обществени 

поръчки и проекти” при „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, длъжностно лице, натоварено с 

функциите по изготвянето на протоколите от работата на комисията; 

 Членове: 

1. Тодорка Арнаудова - Старши юрисконсулт на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД; 

2. инж. Петрунка Върбанова – Главен експерт в отдел „ИТ”, дирекция „Финанси и 

администрация”, при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД - резервен член, на мястото 

основния член инж. Надя Ганева – Ръководител отдел „ИТ”, дирекция „Финанси и 

администрация”, при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, отсъстваща поради платен 

отпуск; 

3. инж. Магдалена Бозаджиева – Старши експерт, системно поддържане в отдел „ИТ”, 

дирекция „Финанси и администрация”, при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

4. Василка Досева – Старши счетоводител в отдел „Счетоводство”, дирекция „Финанси 

и администрация”, при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 

 

На основание чл. 101г, ал. 4 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, с придружителни 

писма е изпратен протокол № 1/29.09.2015г. от работата на комисията, назначена от 

възложителя във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда и условията на глава 

осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на работни станции” до участниците „ДИЛЕКС” 

ООД, „СМАРТ СОФТ” ЕООД, „ДИДЖИТЕК” ООД, „ЖАР” ЕООД, „ПРАЙМ 

ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД и „СТЕМО” ООД. 
В определеният 5 /пет/ дневен срок, в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

са постъпили писма от участниците „ДИЛЕКС” ООД, „СМАРТ СОФТ” ЕООД и „ЖАР” 

ЕООД. 
На основание чл.101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки, длъжностното лице инж. 

Петрунка Върбанова подписа декларация за липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 

т. 4 от ЗОП, която е приложена към настоящия протокол. 

 

Разглеждане на представените от участниците допълнителни документи, както следва: 

 

1. Участникът „СМАРТ СОФТ” ЕООД с писмо вх. № 02-30-35/14.10.2015г. е представил 

изискания допълнително документ: декларация, че предложеното оборудване е ново, 

неупотребявано и произведено не по-рано от 12 месеца преди датата на представяне на 

офертата.  

 След обстоен преглед на всички представени документи, комисията констатира, че 

участникът „Смарт Софт” ЕООД е предложил процесор “AMD APU Athlon A4-series X2 

4000”, който не съществува в каталога на официалния производител. 



С оглед гореизложеното офертата на участника не съответства на изискванията на 

възложителя посочени в публичната покана и същият не следва да бъде допуснат до етап 

класиране и оценка на ценовото му предложение. 

 

2. Участникът „ДИЛЕКС” ООД с писмо вх. № 02-30-31/16.10.2015г. е представил 

изискания допълнително документ: декларация, в която ще осъществява 8-часова 

техническа гаранционна поддръжка за минимум срока на гаранцията, даден от 

производителя на техниката, като през гаранционния срок ще поема всички разходи–

транспорт, труд, резервни части и др. на всички стоки, включени в техническите 

спецификации. Поддръжката ще се осъществява на съответното място на доставка или в 

сервиз в работни дни, в интервала от 8:30-17:00 часа, при заявяване на възникнал проблем, 

като времето за реакция да бъде не повече от 4 часа., в която да се съдържа описание на 

предлаганата от участника поддръжка с начин на заявяване на проблеми. 

 След обстоен преглед на всички представени документи, комисията констатира, че 

участникът „Дилекс” ООД е предложил компютърна конфигурация, на която липсва VGA 

порт на задния панел, което води до непокриване на минималните изисквания на 

възложителя. 

С оглед гореизложеното офертата на участника не съответства на изискванията на 

възложителя посочени в публичната покана и същият не следва да бъде допуснат до етап 

класиране и оценка на ценовото му предложение. 

 

3. Участникът „ЖАР” ЕООД с писмо вх. № 02-30-38/16.10.2015г. е представил изисканите 

допълнително документи: декларация от участника, че предложеното оборудване е ново, 

неупотребявано и произведено не по-рано от 12 месеца преди датата на представяне на 

офертата и превод на български език на  оторизационните писма и декларация за 

съответствие. 

Офертата на участника съответства на изискванията на възложителя посочени в 

публичната покана и следва да бъде допуснат до етап класиране и оценка на ценовото му 

предложение. 

Комисията прегледа още веднъж всички представени документи и на участниците 

„СТЕМО” ООД, „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, „ПРАЙМ 

ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД и „ДИДЖИТЕК” ООД. 
  

 След обстоен преглед на всички представени документи, комисията констатира, че 

участникът „Стемо” ООД е представил оторизационно писмо от фирма „Jar Computers” Ltd., 

а сертификатът по ISO 9001:2008 e на името на производителя „Жар” ЕООД. От така 

представените документи не може да се направи извод коя е фирмата производител. След 

извършена справка от комисията в Търговския регистър към Агенция по вписванията, се 

установи, че фирма „Jar Computers” Ltd. не съществува. 

С оглед гореизложеното офертата на участника „СТЕМО” ООД не съответства на 

изискванията на възложителя посочени в публичната покана и същият не следва да бъде 

допуснат до етап класиране и оценка на ценовото му предложение. 

 

Въз основа на гореизложеното и с оглед посочения в публичната покана с изх. № 02-

08-1025/15.09.2015 г. критерий за оценка „най-ниска цена”, комисията извърши следното 

класиране на допуснатите до етап класиране участници в проведената обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на работни станции”, както следва: 

 І-во място: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД с обща стойност на 

договора – 49 265,00 лева без ДДС; 

 ІІ-ро място: „ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД с обща стойност на договора – 51 

861,00 лева без ДДС; 

ІІІ-то място: „ДИДЖИТЕК” ООД с обща стойност на договора – 53 041,00 лева без 

ДДС; 

 ІV- то място: „ЖАР” ЕООД с обща стойност на договора – 58 764,00 лева без ДДС. 



 

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да определи 

класирания на първо място участник : „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” 

АД за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на работни станции”. 

 

 Така съставения протокол, ведно със събраната в хода на провеждане на обществена 

поръчка документация, на основание чл.101г, ал.4, изр. второ от Закона за обществените 

поръчки се представя на възложителя за утвърждаване.  

На основание чл.101ж от Закона за обществените поръчки, възложителят е длъжен да 

съхранява всички документи свързани с възлагането на обществената поръчка, за срок 3 

години след приключване на изпълнението на договора.     

 

           Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, изготви се в един екземпляр и се 

подписа от всички членове на комисията. 

 

         Приложения:  

1. Протокол № 1/29.09.2015г. и приложенията към него; 

2. 6 бр.декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 - т. 4 от ЗОП; 

3. Копие на ценова оферта на „СМАРТ СОФТ” ЕООД; 

4. Копие на ценова оферта на „СТЕМО” ООД; 

5. Копие на ценова оферта на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД; 

6. Копие на ценова оферта на „ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД; 

7. Копие на ценова оферта на „ДИДЖИТЕК” ООД; 

8. Копие на ценова оферта на „ДИЛЕКС” ООД; 

9. Копие на ценова оферта на „ЖАР” ЕООД. 

 

 

Председател:  
 

  Мартина Георгиева /п/ 

 

 

Длъжностни лица:         
    Тодорка Арнаудова  /п/                         инж. Петрунка Върбанова/п/ 
                                     

 

 

 

                                   инж. Магдалена Бозаджиева /п/             Василка Досева /п/ 
 

 

 

 

 

 

Подписите в настоящият документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на лични данни 

във връзка с чл.22б, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 


