
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” 

Варна 9027, ж.к “Младост” – 2; ул. Иван Церов”;тел./факс: 052/747-830,052/504-940; 

e-mail: pgi_bogorov@abv.bg; http://pgi-varna.com 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ПО 

ВЪЗЛОЖЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ЗОП С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” - 

ВАРНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, НАЗНАЧЕНА 

СЪС ЗАПОВЕД №РД   /25.11.2014г. НА ДИРЕКТОРА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” -  ВАРНА 

 

Днес, 25.11.2014 г., в гр. Варна, в кабинет № 407 на ПГИ ”Д-р Иван Богоров” - Варна, се 

проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №РД 5-432/24.11.2014 г. на Директора на 

ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Корнелия Николаева Иванова – помощник - директор по административно-

стопанската дейност на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Мария Димитрова – юрист; 

2.  Галина Тодорова Найденова – ръководител на компютърен кабинет на ПГИ „Д-р 

Иван Богоров” – Варна. 

 

Всички членове на Комисията представиха попълнени декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗОП. 

Заседанието се откри в 13:00 часа. 

Настоящата Комисия се събра, за да разгледа и оцени по реда на постъпването им и 

отразяването им във входящия регистър, получените оферти по възложената обществена поръчка 

по реда на Глава Осма „а” от ЗОП. 

Комисията установи, че в определения в Публичната покана срок са представени 8 броя 

оферти в запечатани, непрозрачни пликове, с отразени върху тях от техническия секретар на ПГИ 

„Д-р Иван Богоров” – Варна входящ номер, дата и час на постъпването. Получените оферти са 

заведени във Входящия регистър на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна. 

На заседанието присъства Петър Стефанов Петров, упълномощен представител на СТЕМО 

ООД /пълномощно с рег. № 6832 от 18.11.2014 г. – нотариус с рег. № 093, Р.С. Габрово/ 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на: 

№ Участник Входящ № Дата Час 

1. РИСК Електроник ООД АД 6-149 24.11.2014 г. 11:33 

2. КОНТРАКС АД АД 6-150 24.11.2014 г. 11:35 

3. СТАРБАЙТ ЕООД АД 6-151 24.11.2014 г. 12:13 

4. МАД ИНОВЕЙШЪНС ООД АД 6-152 24.11.2014 г. 13:21 

5. Ардес Информационни Технологии ЕООД АД 6-153 24.11.2014 г. 14:32 

6. СТЕМО ООД АД 6-154 24.11.2014 г. 15:43 

7. Ди енд Джи компютри ЕООД АД 6-155 24.11.2014 г. 15:45 

8. ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД АД 6-155 24.11.2014 г. 15:55 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на постъпването им и провери 

съдържанието им за наличието на три запечатани, надписани, непрозрачни пликове, след което 

членовете подписаха ПЛИК № 3 на всички участници. Комисията предложи на Петър Стефанов 

Петров, упълномощен представител на СТЕМО ООД да подпише ПЛИК № 3 на останалите 

участници. ПЛИК №3 на всички останали участници бе подписан от Петър Петров. 

Комисията пристъпи към отваряне на ПЛИК № 2 и членовете на комисията подписаха 
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всички страници съдържащи се в ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, а 

упълномощения представител на фирма СТЕМО ООД – Петър Петров подписа всички страници 

от ПЛИК № 2 на останалите участници. 

Господин Петър Петров напусна заседанието. 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” на 

участниците: 

1. Подател „РИСК Електроник” ООД – гр. София 1138,  бул. Самоковско шосе 2Л, Бизнес 

център БОИЛА, ет. 1, с вх. № АД 6-149 от 24.11.2014 г. – 11:33 часа.  

В плика бяха установени следните документи:  
 

Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

Оферта – приложение 1. 

Информационен лист на участника – приложение 10. 

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 

Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП 

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 – 2 бр. 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5  

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

 Документи за доказване на технически възможности и квалификация  

 Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение Препоръки – 1;Референция 10 бр. 

Копие от сертификатите удостоверяващи внедрена система за управление на качеството – валиден до 

17.02.2017 г. 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

 

2. Подател „КОНТРАКС” АД – гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. Тинтява № 13, с вх. № АД 6-

150 от 24.11.2014 г. – 11:35 часа.  

В плика бяха установени следните документи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подател „СТАРБАЙТ” ЕООД – гр. Варна, ул. Ивац Войвода 17, ап. 18, с вх.№ АД 6-151 от 

24.11.2014 г. – 12:13 часа.  

В плика бяха установени следните документи:  

Списък на документите (настоящия списък) 

Оферта – приложение 1  

Информационен лист на участника – приложение 10 

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец 

Пълномощно за представляващия участника  

Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП 

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5 

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

Документи за доказване на технически възможности и квалификация  

Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение 9 бр. 

Копия от сертификатите удостоверяващи внедрена от участника система за управление на качеството 

Декларация за участие на подизпълнители – приложение 11 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

Проект на договор – приложение № 9 



 
Списък на документите (настоящия списък) 

Оферта – приложение 1  

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5 

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение – референции – 3 бр. 

Копие от сертификата удостоверяващ внедрена от участника система за управление на качеството- на 

английски език 

Декларация за участие на подизпълнители – приложение 11 

Информационен лист – приложение 10 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

 

4. Подател „МАД ИНОВЕЙШЪНС” ООД – гр. Варна, ул. Княз Н. Николаевич 34, с вх.№ АД 6-

152 от 24.11.2014 г. – 13:21 часа.  

В плика бяха установени следните документи:  

 
Списък на документите (настоящия списък) 

Оферта – приложение 1  

Информационен лист на участника – приложение 10 

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец 

Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП 

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5 

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

Документи за доказване на технически възможности и квалификация  

Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение 

Копия от сертификатите удостоверяващи внедрена от участника система за управление на 

качеството 

Декларация за участие на подизпълнители – приложение 11 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

 

 

5. Подател „Ардес Информационни Технологии” ЕООД – гр. Варна, бул. Сливница 120, с 

вх.№ АД 6-153 от 24.11.2014 г. – 14:32 часа.  

В плика бяха установени следните документи:  

 
Списък на документите (настоящия списък) 

Оферта – приложение 1  

Информационен лист на участника – приложение 10 

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец 

Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП 

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5 

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

Документи за доказване на технически възможности и квалификация  



Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение – 3 броя 

Копия от сертификатите удостоверяващи внедрена от участника система за управление на 

качеството 

Декларация за участие на подизпълнители – приложение 11 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

Проект на договор – приложение № 9 

 

 

В приложение № 9 „Проект на договор”, поставено в плик №1 има вписана стойност на 

доставката, в размер на 33250.00 лв. без ДДС, определена в ценовата оферта на изпълнителя от 

приложение № 3, което в настоящия момент не е отворено. Комисията констатира, че не са 

спазени изискванията на възложителя за изготвяне на документацията.  

 

 

6. Подател „СТЕМО” ООД – гр. Варна, ул. Отец Паисий 42, с вх.№ АД 6-154 от 24.11.2014 

г. – 15:43 часа.  

В плика бяха установени следните документи:  

 
Списък на документите (настоящия списък) 

Оферта – приложение 1  

Информационен лист на участника – приложение 10 

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец 

Пълномощно за представляващия участника (ако е приложимо) 

Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП 

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5 

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

Документи за доказване на технически възможности и квалификация  

Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение – 7 броя 

Копия от сертификатите удостоверяващи внедрена от участника система за управление на качеството 

Декларация за участие на подизпълнители – приложение 11 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

Друго: 

Оторизационно писмо от Хюлет-Пакард България 

 

7. Подател „Ди енд Джи компютри” ЕООД – гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 106, с 

вх.№ АД 6-155 от 24.11.2014 г. – 15:45 часа.  

В плика бяха установени следните документи:  

 
Списък на документите (настоящия списък) 

Оферта – приложение 1  

Информационен лист на участника – приложение 10 

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец 

Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП 

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5 

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

Документи за доказване на технически възможности и квалификация  



Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение 

Копия от сертификатите удостоверяващи внедрена от участника и от производителя система за 

управление на качеството 

Декларация за участие на подизпълнители – приложение 11 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

Друго: 

Проект на договор – приложение № 9 

 

8. Подател „ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД – гр. Варна, бул. Христо Смирненски 239, с вх.№ 

АД 6-156 от 24.11.2014 г. – 15:55 часа.  

В плика бяха установени следните документи:  

 

 
Списък на документите (настоящия списък) 

Оферта – приложение 1  

Информационен лист на участника – приложение 10 

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец 

Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП 

1. Декларация/и по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - приложение 4 

2. Декларация/и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - приложение 5 

3. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП - приложение 6 

4. Декларация/и по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП - приложение 7 

 Декларация по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - приложение 13 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - приложение 8 

Документи за доказване на технически възможности и квалификация  

Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - приложение 14 

Препоръки за добро изпълнение – 8 броя 

Копия от сертификатите удостоверяващи внедрена от участника и от производителя система за 

управление на качеството 

Декларация за участие на подизпълнители – приложение 11 

Декларация за качството на компютърната техника – Приложение 15 

Друго: 

Декларация за асемблиране и производство на настолни компютри 

Декларация за съответствие на продукт – настолен компютър 

Проект на договор – приложение № 9 

Официални брошури, сертификати и фотографски изображения 

 

 

След разглеждане и проверка на получените 8 (осем) броя оферти по обявената обществена 

поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП, с предмет: Доставка на компютърно оборудване за 

нуждите на ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна за реализация на проект, финансиран по Национална 

програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, Комисията 

констатира, че офертите съдържат всички изискуеми от Възложителя документи за участие. 

 

Поради изложените в т.7 на настоящия протокол съображения, Комисията  

 

Р Е Ш И : 

 

ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата по разглеждане и оценяване на офертите по възложената 

обществена поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП, с предмет: Доставка на компютърно 

оборудване за нуждите на ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна за реализация на проект, финансиран 

по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, 

кандидата „Ардес Информационни технологии”ЕООД. 

 

 



 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П 

                          /Корнелия Иванова/ 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.  П     2.  П 

   / Мария Димитрова /    / Галина Найденова /  
 


