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Дата
/Зам.-Ректор ФПД
доц.д-р Божидар Чапарое/

....

ПРОТОКОЛ
от
09 март 2020 г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, ал.1 от ППЗОП,
назначена със заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ - Варна № РД-06-763/09.03.2020г. за
разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на
участниците в обществена поръчка с ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава
двадесет и шеста от ЗОП/ събиране на оферти с обява № РД-21 -343/25.02.2020г. с
предмет "Доставка на 3 броя преносими компютри“/код, съгласно общия
терминологичен речник /CPV/: 3021 3100 „Преносими компютри“/, по проект с
референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC,
финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по
Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран
от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република
България, открита с публикуването й в профила на купувача на 25.02.2020г.
/ГО 9096609/.
В 10:00 часа на 09 март 2020г. в Конферентна зала 116 в Учебен блок - 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. Косьо Владимиров - член - Ръководител сектор „Аудио-визуални,
телекомуникационни и осигурителни системи“;
3. гл. ас д-р Красимира Янчева - член - катедра "Икономика и организация на
туризма", експерт от екипа за организация, управление и изпълнение на проект
BSB - 570 SILC "Местната култура по пътя на коприната".
До 16.30 часа на 06.03.2020г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в
Регистъра на обществените поръчки 3 /три/ оферта в запечатани и непрозрачни
опаковки, както следва:
1.
2.
14-45ч.
з.

k
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„АМО 90“ ЕООД с вх.№ 118-1/06.03.2020г. от 9.30ч.
СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“ с вх.№ 118-2/06.03.2020г. от
„СИЕНСИС“ АД с вх.№ 118-3/06.03.2020г. от 16.15ч.

:
'

В залата присъства Стелияна Йорданова Костадинова - представител на
„Сиенсис“ АД - участник в обществената поръчка.
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ Варна № РД-06-763/09.03.2020г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 3
/три/ броя оферти от „АМО 90“ ЕООД, СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“ и
„СИЕНСИС“ АД, което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на
чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.
Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията констатира, че предадените опаковки не са разпечатани, не са с
нарушена цялост и имат записан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на
документите съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертите бяха отворени. Ценовите параметри, бяха в запечатани, непрозрачни
пликове в рамките на опаковките на офертата. Пликовете бяха разпечатани и беше
оповестено, че:
„АМО 90“ ЕООД предлага за доставка на 3 броя преносими компютри обща цена
в размер на 5 180.31лв. (пет хиляди сто и осемдесет лева и тридесет и една стотинки),
без вкл. ДДС.
СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“ предлага за доставка на 3 броя
преносими компютри обща цена в размер на 4 278.00лв. (четири хиляди двеста
седемдесет и осем лева), без вкл. ДДС.
„СИЕНСИС“ АД предлага за доставка на 3 броя преносими компютри обща цена
в размер на 5 124.00лв. (пет хиляди сто двадесет и четири лева), без вкл. ДДС.
На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията и Стелияна
Йорданова Костадинова - представител на „Сиенсис“ АД - участник в обществената
поръчка подписаха „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ на „АМО 90“ ЕООД и на СД
„Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“. Членовете на комисията подписаха
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ и „Ценовите параметри“ на „Сиенсис“ АД.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.
В резултат на разглеждане на представените оферте за съответствие с
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на
участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните
констатации:
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1. ..AMO 90“ ЕООД c вх.№ 118-1/06.03.2020г. от 9.30ч. по БУЛСТАТ 106022079.
съдържа:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата.
- Декларация по чл.192, ал.З от ЗОГ1 по приложение 1.
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
по приложение 2.
- Декларация за регистрация в юрисдикции с преференциален данъчен режим по
приложение 3.
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация по приложение 5.
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „АМО 90“ ЕООД.
2. СД „Офис оборудване Ганев. Кънчев и с-ие“ с вх.№ 118-2/06.03.2020г. от 14.45ч. по
БУЛСТАТ 103047636, съдържа:
- Списък на документите, съдържащи се в офертата.
- Декларация по чл.192, ал.З от ЗОП по приложение 1.
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
по приложение 2.
- Декларация за регистрация в юрисдикции с преференциален данъчен режим по
приложение 3.
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация по приложение 5.
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и сие“.
3.

..СИЕНСИС“ АД с вх.№ 118-3/06.03.2020г. от 16.15ч. по БУЛСТАТ
121708078, съдържа:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата.
- Декларация по чл.192, ал.З от ЗОП по приложение 1.
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
по приложение 2.
- Декларация за регистрация в юрисдикции с преференциален данъчен режим по
приложение 3.
•
■ - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
з
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спецификация по приложение 5.
Установени липси, непълноти или несъответствия на представената
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:
Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия
на представената информация в офертата на „СИЕНСИС“ АД.
Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане на
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация“ на участниците „АМО 90“ ЕООД, СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев
и с-ие“ и „СИЕНСИС“ АД.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация на „АМО 90“ ЕООД включва:
1. доставка на преносими компютри Aser Aspire 5 A515-54G-79VJ-NX.HN0EX.004 с
аксесоари и 2 години гаранция;
2. изпълние на поръчката в срок до 20 /двадесет/ работни дни т.е. не по-късно от 20
/двадесет/ работни дни от възлагането;
3. потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията
за участие в поръчката;
4 . гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената оферта;
5. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната;
6. съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите;
7. съгласие, че в процеса на изготвяне на доставката на компютрите ще спазва
указанията от Насоки за изследването, налични по дейност А.Т1.1 “Проучване на
културната и туристическата стойност по Пътя на коприната”, приложени към
спецификацията;
8. при издаване на фактура, в същата задължително ще присъства следния текст:
„Този разход е извършен по проект BSB570 „Местната култура по пътя на
коприната“/ “SILC Road local culture”, финансиран по Съвместна оперативна
програма „Черноморски басейн 2014 - 2020“;
9 . параметри, съгласно изискванията на техническата спецификация.
Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане и
оценка на „Ценовите параметри“ на участника „АМО 90“ ЕООД.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация на СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“ включва:
1.
Доставка на преносими компютри Aser Aspire 5 A515-54G-79VJ-NX.HN0EX.004 с
аксесоари и 2 години гаранция
2.
Изпълние на поръчката в срок до 20 /двадесет/ работни дни т.е. не по-късно от 20
/двадесет/ работни дни от възлагането;
3. потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията
за участие в поръчката;
4
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената оферта;
при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната;
съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите;
съгласие, че в процеса на изготвяне на доставката на компютрите ще спазва
указанията от Насоки за изследването, налични по дейност А.Т1.1 “Проучване на
културната и туристическата стойност по Пътя на коприната”, приложени към
спецификацията;
при издаване на фактура, в същата задължително ще присъства следния текст:
„Този разход е извършен по проект BSB570 „Местната култура по пътя на
коприната“/ “SILC Road local culture”, финансиран по Съвместна оперативна
програма „Черноморски басейн 2014 - 2020“;
параметри, съгласно изискванията на техническата спецификация.

Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане и
оценка на „Ценовите параметри“ на участника СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и
с-ие“.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация на „СИНСИС“ АД включва:
1. доставка на преносими компютри Dell Vosro 5590 с аксесоари и 3 години гаранция
:г. изпълние на поръчката в срок до 20 /двадесет/ работни дни т.е. не по-късно от 20
/двадесет/ работни дни от възлагането;
3. потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията
за участие в поръчката;
4. гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената оферта;
5. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната;
6. съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите;
7.
съгласие, че в процеса на изготвяне на доставката на компютрите ще спазва
указанията от Насоки за изследването, налични по дейност А.Т1.1 “Проучване на
културната и туристическата стойност по Пътя на коприната”, приложени към
спецификацията;
8. при издаване на фактура, в същата задължително ще присъства следния текст:
„Този разход е извършен по проект BSB570 „Местната култура по пътя на
коприната“/ “SILC Road local culture”, финансиран по Съвместна оперативна'
програма „Черноморски басейн 2014 - 2020“;
9. параметри, съгласно изискванията на техническата спецификация.
Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане и
оценка на „Ценовите параметри“ на участника „СИНСИС“ АД.

5
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Ценовите параметри, предложени от „АМО 90“ ЕООД за доставката на 3 броя
преносими компютри са в размер на 5 180.31лв. (пет хиляди сто и осемдесет лева и
тридесет и една стотинки), без вкл. ДДС. Цената не надвишава прогнозната стойност на
поръчката, а именно 5 867.49 лв. /пет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и
четиридесет и девет стотинки/, без включен ДДС.
Ценовите параметри, предложени от СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“
за доставка на 3 броя преносими компютри са в размер на 4 278.00лв. (четири хиляди
двеста седемдесет и осем лева), без вкл. ДДС. Цената не надвишава прогнозната
стойност на поръчката, а именно 5 867.49 лв. /пет хиляди осемстотин шестдесет и
седем лева и четиридесет и девет стотинки/, без включен ДДС.
Ценовите параметри, предложени от „СИНСИС“ АД за доставка на 3 броя
преносими компютри са в размер на 5 124.00лв. (пет хиляди сто двадесет и четири
лева), без вкл. ДДС. Цената не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно
5 867.49 лв. /пет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и девет
стотинки/, без включен ДДС.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за
съотношението на предложените от допуснатите до класиране участници ценови
параметри със средната стойност на останалите участници.
Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП
СД „Офис
оборудване
„АМО 90“
Ганев, Кънчев
ЕООД
и с-ие“
5 180.31
„АМО 90“ ЕООД
СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с4 278.00
ие“
5 124.00
5 124.00
„СИНСИС“ АД
4 278.00
5 180.31
Предложение на участника
-

„СИНСИС“
АД
5 180.31
4 278.00
-

5 124.00

4 729.16

5 152.16

4 729.16

Статут
на офертата

неблагоприят
на оферта

благоприятна
оферта

неблагоприят
на оферта

Разлика
%

Неприложимо
неприложимо

-874.16
0.17%

Неприложимо
неприложимо

Средна стойност на останалите участници

Комисията не установи да има участник, чиито ценови параметри, предложени за
изпълнение на обществената поръчка да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от
средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.
На основание т.25 от описанието на обществената поръчка, касаеща оценяването
на икономически най-изгодната оферта по критерии за възлагане най-ниска цена /чл.70
ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска
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цена, комисията класира участниците за доставка на 3 броя преносими компютри, както
следва:
1. СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“
2. „СИНСИС“ АД
3. „АМО 90“ ЕООД
Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да
бъде предложено сключване на договор с предмет "Доставка на 3 броя преносими
компютри“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 3021 3100 „Преносими
компютри“/, по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на
коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и
благоустройството на Република България, открита с публикуването й в профила на
купувача на 25.02.2020г. /ГО 9096609/ на СД „Офис оборудване Ганев, Кънчев и с-ие“
с ЕИК по БУЛСТАТ 103047636, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и
ценовите параметри на участника.
Настоящият протокол е съставен на 12 март 2020г. и съгласно чл.97, ал.4 от
ППЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване.
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