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УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Дата:06.11.2019 г.  

  

ЦВЕТАН МАРИНОВ НАНОВ 

Главен секретар на НСИ 

Възложител съгласно Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г.  

 

ПРОТОКОЛ 

№ КО-92/07.11.2019 г. 

 
от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД-05-736/22.10.2019 г. на 

главния секретар на НСИ, упълномощен със Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г. за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет „Доставка, гаранционно 

обслужване на място и застраховка на преносими компютри – таблети“, за изпълнение на 

проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от 

населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, по програма „Местно 

развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Обществената 

поръчка е открита с Решение № ПД-59 от 11.10.2019 г. на главния секретар на НСИ. 

1. На 04.11.2019 г. от 13:30 ч. в сградата на Националния статистически институт се 

проведе открито заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-05-759/04.11.2019 г. на 

главния секретар на Националния статистически институт. 

2. Комисията заседава в следния състав: 

Председател: Виолетка Ганова – началник на отдел „Информационна и комуникационна 

инфраструктура“; 

Членове:  

1. Александър Александров – главен специалист в отдел „Информационна и 

комуникационна инфраструктура“, на мястото на Свилен Кателиев – началник на отдел 

„Статистика на образованието и културата“; 

2. Цветелина Цачева – старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ 

 

В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие от следния участник: 

1. „АВ Систем“ ЕООД, вх. № 1/01.11.2019 г., 13:35 ч. 

 

3. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След обявяване на протокола, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.   

4. Съгласно документацията за участие и чл. 61 от ППЗОП, разглеждането и оценяването 

на офертите ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор. Комисията пристъпи 

към работа, съобразно разпоредбите и изискванията и Закона за обществените поръчки. На 

заседанието на комисията не присъства представител на участника. 
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5. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и оповести нейното съдържание, 

включително предложението, което подлежи на оценяване.  

Оферта на „АВ Систем“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на офертата на участника, както следва: опис на представените 

документи, техническо предложение, брошура на серията на предлаганото оборудване, 

конфигурация на таблет на български език и на английски език, оторизационно писмо, ЕЕДОП 

на електронен носител, ценово предложение за изпълнение на поръчката в размер на 80 875.00 

лева (осемдесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) без включен ДДС. Членовете на 

комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

След извършване на горепосочените действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи. 

 

6. Комисията се събра на ново заседание на 05.11.2019 г. в следния състав и пристъпи 

към разглеждане на техническото и ценовото предложение на участника.  

Председател: Виолетка Ганова – началник на отдел „Информационна и комуникационна 

инфраструктура“; 

Членове:  

1. Свилен Кателиев – началник на отдел „Статистика на образованието и културата“; 

2. Цветелина Цачева – старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ 

 

Оферта на „АВ Систем“ ЕООД 

6.1. Комисията разгледа техническото предложение на участника и установи, следното: 

Участникът е посочил, че срокът за изпълнение на доставката ще е до 40 работни дни 

(четиридесет) от момента на сключването на договора. Декларира, че срокът на гаранционната 

поддръжка на предлаганото оборудване, включително на батерията ще е 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от датата на доставката. Декларира, че предлаганото оборудване ще бъде със 

сключена застраховка за период от 24 (двадесет и четири) месеца, която ще покрива най-малко 

застрахователните рискове – пожар, измокряне, счупване и кражба. 

При извършена прецизна проверка на минималните технически изисквания към 

оборудването и предложения в офертата преносим компютър – таблет Lenovo d330-101GM ,P/N 

81H300J4BM  комисията установи: 

Параметрите на предложеното устройството отговарят на минималните изискванията на 

възложителя в техническата спецификация, а някои от тях ги превъзхождат: екран – 10,1“, LED, 

резолюция FHD с по-високата от описаните в техническата спецификация -1920 х 1200; тегло – 

1,14 кг. заедно с клавиатурата; процесор –  Intel N4000  с производителност (mark) 1426 по 

сайта www.cpubenchmark.net; камера - освен предна 2 МР има и задна 5МР. 

Комисията установи, че  предлаганото оборудване и техническото предложение 

отговарят напълно на поставените от възложителя изисквания.  

Комисията взе следното решение: допуска участника „АВ Систем“ ЕООД, до следващия 

етап на процедурата – разглеждане на ценовото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

6.2. Комисията разгледа ценовото предложение на участника и установи, че участникът е 

предложил цена, която съответства на предварително определения максимален финансов 

ресурс от възложителя. Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на 

възложителя. 

Комисията взе следното решение: допуска участника „АВ Систем“ ЕООД, до следващия 

етап на процедурата – оценяване съгласно избрания критерии за възлагане. 

http://www.cpubenchmark.net/
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Решението е взето единодушно.  

 

6.3. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник, която 

съответства на предварително обявените условия и съобразно предварително избрания от 

възложителя критерий за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „Най-ниска цена“, както 

следва:  

Ценово предложение на „АВ Систем“ ЕООД, в размер на 80 875.00 лева (осемдесет 

хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) без включен ДДС. 

 

6.4. Комисията продължи своята работа с проверка на представените документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя в низходящ ред: 

Участникът „АВ Систем“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява и представлява от Тодор 

Димитров Станчев, в качеството му на управител. Документът е подписан с електронен подпис 

от управителя. В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата на 

специфични основания за отстраняване съгласно националното законодателство. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „АВ Систем“ 

ЕООД, до следващия етап на процедурата – класиране на офертата. 

Решението е взето единодушно. 

 

7. Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадената оферта за 

изпълнение на поръчката както следва:  

На първо място – офертата на „АВ Систем“ ЕООД, с предложена цена 80 875.00 лева. 

 

8. Въз основа на извършеното класиране, Комисията предлага на Главния секретар на 

НСИ в качеството му на възложител, да сключи договори за изпълнение на обществената 

поръчка с „АВ Систем“ ЕООД. 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен на 06.11.2019 г. 

 

Комисия: 

Виолетка Ганова    (п.) заличен на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 
Свилен Кателиев    (п.) заличен на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 
Александър Александров  (п.) заличен на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 

Цветелина Цачева      (п.) заличен на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 


