
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с откритата с 

Решение № 453 от 17 септември 2015 г. на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на цветна 

мултифункционална машина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” беше 

назначена комисия, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, определена със заповед № РД 07-

268/20.10.2015г. на Председателя на КРС (Комисията), в състав: 

 

Председател: Златка Асенова– началник на отдел „ИОТ” в дирекция „ФАО”; 

 

Членове: 
    1.  Силвана Тимова - младши експерт в отдел „ИОТ” в дирекция „ФАО”; 

    2.  Даниела Минчева – старши счетоводител в отдел „Счетоводна дейност” в дирекция „ФАО”. 

    3. Пламен Бонев - младши експерт в отдел „КРЧС” в Главна дирекция „Контрол на 

съобщенията”; 

    4. Стефка Добрева - старши юрисконсулт в отдел „ПНАПО” в дирекция „ПРОПО”. 

 

 

Резултати от работата на Комисията: 

 

На свое заседание, проведено на 26.10.2015г., работната група пристъпи към преглед на 

документите в Плик 2 на участниците в процедурата, допуснати до този етап, а именно: „Дилекс” 

ООД, „АДЛ” ООД и „Айфест” ЕООД. На проведеното заседание беше извършен детайлен 

преглед по същество на приложените от участниците документи, съдържащи се в Плик 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката”. 

При прегледа на Плик 2 на участника „АДЛ” ООД, Комисията  констатира, че 

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

При прегледа на Плик 2 на участниците „Дилекс” ООД и „Айфест”  ЕООД бе констатирано, че е 

необходимо изискване на допълнителни разяснения по смисъла на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, 

изразяващи се в следното:  

1. При прегледа на документите в плик № 2 на „Дилекс” ООД, Комисията установи, че в 

техническото предложение, попълнено съгласно Приложение 5 от документацията е потвърдено 

поддържането на операционна система Windows XP, а в приложената техническа спецификация 

не е посочена тази операционна система. 

             

  2. При прегледа на документите в плик № 2 на „Айфест”  ЕООД, Комисията установи, че в 

техническото предложение, попълнено съгласно Приложение 5 от документацията е налице  в 

необходимост от предоставяне на допълнителни данни относно посочените от дружеството 

технически параметри, и информацията, съдържаща се в приложената към техническото 

предложение брошура.  

   

С оглед на горното, Комисията реши да изиска следните допълнителни разяснения 

от участниците: 

 

І. „Дилекс”  ООД да представи следната информация по плик 2: 



1. Потвърждение на посоченото в Приложение 5 от офертата на участника, а именно: че за 

предложения модел машина има драйвери за операционна система Windows XP ; 

ІI. „Айфест” ЕООД да представи следната информация по Плик 2: 

1. Да се аргументира относно т.1.1, т.1.2 и т.1.3 от техническото си предложение по отношение на 

следното: 

 

1.1. Скорост на черно-бяло и цветно копиране- минимум 50 изображения в минута; 

1.2.  Процесор – 1 GHz 

               1.3.  Мултикопи – 9999 

2.Да потвърди  т. 1.4. от предоставеното техническо предложение, а именно:” Байпас тава – 100 

листа”. 

 

В тази връзка комисията реши с писма до посочените по-горе участници да бъдат изискани 

допълнителни разяснения по техническите им предложения. 

На 28.10.2015г. Комисията проведе свое заседание, на което разгледа постъпилата 

допълнителна информация от участниците по процедурата „Доставка на цветна 

мултифункционална машина нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”. 

 

  

След разглеждане  на отговорите, получени от „Дилекс” ООД и „Айфест” ООД, Комисията 

взе решение за следното: 

 

1. Счита, че изисканата допълнителна информация е представена  от „Дилекс” ООД и 

че Техническото предложение на участника отговаря на заложените изисквания в 

процедурата; 

2. Счита, че предоставената допълнителна информация от „Айфест” ООД по 

отношение на точки  т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.4. следва да бъде приета.  

 

2.1. По отношение на исканото разяснение във връзка с техническото изискване от 

документацията: „Мултикопи – 9999”, „Айфест” ООД е посочило, че е допусната 

техническа грешка и потвърждава, че предложението на дружеството по посочения 

технически показател е: „Мултикопи е 999”.  

В техническата спецификация, заложена в документацията от Възложителя, е заложено 

като задължително изискване техническият параметър по отношение на брой 

мултикопи за доставената техника да бъде : от 1 до 9999 мултикопи. 

От полученото разяснение от страна на „Айфест” ООД е видно, че дружеството 

потвърждава, че декларираният от него технически параметър е с максимален обем: 

„Мултикопи - 999”. 
Предвид горепосоченото e налице несъответствие между заложените от Възложителя 

технически параметри в техническата спецификация и техническото предложение  на 

участника, работната група констатира, че Техническото предложение на посоченото 

дружество не отговаря на изискванията на Възложителя и по тази причина плик 3, 

съдържащ ценовото предложение на „Айфест” ООД няма да бъде отворен. 

 

След прегледа по същество на Плик 2,  Комисията пристъпи към оценяване на офертите на 

допуснатите до този етап участници, а именно: „Дилекс” ООД и „АДЛ” ООД, по Втория 

показател от документацията – „Техническа поддръжка”: 

 

I. Оценка по показател Техническа поддръжка (ТП): 



 

1. Когато гаранционният съпровод е в рамките от 12 месеца до 23 месеца включително, се 

използва следната формула: 

Отп= ТПучастник / ТПмаксимална *5 

Отп – Оценка по показателя „Техническа поддръжка” 

 

2. Когато гаранционният съпровод е в рамките на 24 месеца и повече, се използва следната 

формула: 

Отп= ТПучастник / ТПмаксимална *10 

Където: 

ТПмаксимална – максималено предложения гаранционен съпровод 

ТПучастник – предложения от конкретния участък гаранционен съпровод 

 

Максималният брой точки по Втори показател е  10 точки. В тази връзка Комисията 

извърши оценка по показателя, съгласно посоченото по-горе, като резултатите от оценката 

са следните: 

 

1. „Дилекс” ООД- Отп = 60/60*10=10 -> 10 точки; 

2. „АДЛ” ООД- Отп = 60/60*10=10 -> 10 точки; 

 

          Съгласно чл. 69 „а” от ЗОП, комисията ще пристъпи към отваряне на ценовите 

предложения, съдържащи се в Плик 3 на допуснатите участници 

На основание чл. 36 б. „а”, ал. 1 от ЗОП,  настоящият протокол е представен за сведение 

на Възложителя. 

 

 

………………Златка Асенова 

Председател на работна група 

назначена със заповед РД № 07-268/20.10.2015г.  на Председателя на КРС 

 

Членове на работна група 

назначена със заповед РД № 07-268/20.10.2015г. на Председателя на КРС 

 

 

……………… Силвана Тимова 

 

 

……………… Даниела Минчева  
 

 

………………Стефка Добрева 

 

 

……………… Пламен Бонев 

 


