
ПРОТОКОЛ № 1 

 

от 02.11.2017 г. 
 

Съставен на основание чл. 104, ал. 4  от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки (ППЗОП).  

Във връзка с откритата с Решение № 537/03.10.2017 г. на 
Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за 

измерване на покритие, качество на услугите и скорост на предаване 

на данни на мобилните наземни мрежи” беше назначена комисия, на 

основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, определена със заповед № РД-07-306/ 
31.10.2017  г. на Председателя на КРС (комисията), в състав: 

 

Председател: Тинка Капитанова – Главен директор на Главна 

дирекция  „Контрол на съобщенията”; 

 

Членове:  
1.Рени Цончева - началник на отдел „Контрол на РЧС”, Главна 

дирекция „Контрол на съобщенията”; 

2.Христо Коеджиков - главен експерт в отдел „Контрол на РЧС”, 

Главна дирекция „Контрол на съобщенията”; 

3.Пламен Бонев - старши експерт в отдел „Контрол на РЧС”, Главна 

дирекция „Контрол на съобщенията”; 

4.Мария Бончева - началник на отдел „ПНАПО” в дирекция 

„ПРОПО”; 

5.Стефка Добрева - старши юрисконсулт в отдел „ПНАПО”, дирекция 

„ПРОПО”; 

6.Любомир Стойков - главен експерт в отдел „Бюджет и финанси” в 

дирекция „ФАО”. 

Резервни членове: 
1.Ваня Атанасова - юрисконсулт в отдел „ПНАПО”, дирекция 

„ПРОПО”; 

2.Милан Кацаров - младши експерт в отдел „Контрол на РЧС“, Главна 

дирекция „Контрол на съобщенията”. 
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Резултати от работата на комисията: 

 

        Публичното заседание на комисията се състоя на 31.10.2017 г. в 

14:00 часа в сградата на КРС, ул. “Гурко” № 6, етаж 4 и започна с 

попълване и подписване от членовете й на декларации по чл. 103 ал. 2 

от ЗОП.  

  Комисията констатира, че до крайния срок за получаване на 

оферти в процедурата са подадени 3 броя оферти, както следва: 

1. „БГ ТЕЛЕКОМ” ЕООД с вх. № 20-00-109/26.10.2017 г.; 

2. „ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД с вх. № 20-00-110/             

30.10.2017 г.;   

3. „ИНСТРУМЕНТУМ” ЕООД с вх. № 20-00-111/30.10.2017 г.; 

На публичното заседание присъства г-н Данаил Георгиев - 

представител на „ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД.  

Членовете на комисията се увериха, че участниците са 

представили документите си за участие в процедурата, в съответствие 

с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, като офертите са 

представени в запечатани непрозрачни опаковки, съдържащи отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри” с ценово предложение.  

Пликовете бяха отворени по реда на подаване на офертите. 

Пликовете на участниците с надпис: „Предлагани ценови параметри” 

не бяха отворени и бяха подписани от трима от членовете на 

Комисията, след което от тяхна страна беше подписано и 

техническото предложение на участниците. В съответствие с 

изискванията на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на 

присъстващия представител на „ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД да 

подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на останалите участници в 

процедурата.                         

След извършения формален преглед на офертите и оповестяване 

на тяхното съдържание приключи публичната част на заседанието и 

комисията продължи работа към разглеждането по същество за 

съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с поставените 

от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 

подбор на участниците. 
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При прегледа на офертите бе констатирано следното: 

В офертата на „БГ ТЕЛЕКОМ” ЕООД с вх. № 20-00-109/ 

26.10.2017 г. са представени следните документи: 

1. Опис на представените документи в офертата; 

2. ЕЕДОП- попълнен от управителя на участника; 

3. Сертификат БДС EN ISO 9001:2008; 

4. Техническо предложение; 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици. 

6. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри. 

  

В офертата на „ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД с вх. № 20-00-

110/30.10.2017 г. са представени следните документи: 

1. Опис на представените документи; 

2. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри; 

3. ЕЕДОП - попълнен от управителя на участника; 

4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

от ЗОП; 

5. Декларация за приемане на условията в документацията; 

6. Актуално състояние на участника; 

7. Копие от лична карта на управителя; 

8. Техническо предложение; 

9. Оторизационно писмо от производителя на системата; 

10. Сертификат ISO 9001:2015; 

11. Декларация за конфиденциалност 

12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици; 

13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона мерките срещу 

изпирането на пари; 

14. Брошури и технически описания; 

15. Заверени копия от документи по чл58, ал. 1от ЗОП. 
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В офертата на „ИНСТРУМЕНТУМ” ЕООД с вх. № 20-00-111/ 

30.10.2017 г. са представени следните документи: 

 

1. Опис на представените документи; 

2. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри; 

3. ЕЕДОП - попълнен от управителя на участника; 

4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

от ЗОП; 

5. Декларация за приемане на условията в документацията; 

6. Техническо предложение; 

7. Сертификат ISO 9001:2008; 

8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици; 

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона мерките срещу 

изпирането на пари; 

10. Брошури и технически описания. 

         

След извършения преглед на представените документи, 

комисията достигна до следните изводи: 

 

I. По отношение на офертата на „ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС” 

ЕООД – офертата отговаря на изискванията на Възложителя и 

документацията. 

 

II. По отношение на офертата на „БГ ТЕЛЕКОМ” ЕООД: 
следва да се представят следните липсващи документи: 

1. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) съгласно изискването на т. 2.2.3 

от „Съдържание на офертата” от раздел IV. „УКАЗАНИЯ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА”; 

2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 

от ЗОП на основание на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, съгласно 

изискването на т. 2.2.9 от „Съдържание на офертата” раздел  

IV. „Указания за подготовка на офертата”. 
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В ЕЕДОП - Част IV „Критерии за подбор”, - б. Г „Стандарти за 

осигуряване на качество и стандарти за екологично управление”, 

участникът е декларирал, че притежава сертификат  ISO 9001:2008 с 

обхват доставка на системи за измерване на покритие, качество на 

услуги, скорост на предаване на данни на мобилните наземни мрежи 

на територията на Р. България. Същевременно към офертата е 

приложен сертификат ISO 9001:2008 с обхват на дейност 

предоставяне на услуги по електронни комуникации, включително 

колокация и дейта център, интернет достъп, мрежова сигурност, 

софтуер и уеб програмиране. В тази връзка участникът следва да 

направи уточнение относно обхвата на сертификата и при 

необходимост да представи допълнителен сертификат, отговарящ на 

предмета на поръчката.  

В случай, че участникът не е имал достъп до сертификат с 

обхвата на предмета на поръчката или е нямал възможност да го 

получи в съответните срокове по независещи от него причини, той 

може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството, свързани с предмета на поръчката. 

 

III. По отношение на офертата на „ИНСТРУМЕНТУМ” 

ЕООД: следва да се допълнят и представят следните липсващи 

документи:  

В ЕЕДОП да се допълни т. 6 от „Критерии за подбор”, от Част 

IV „Технически и професионални способности”, където участникът е 

декларирал съответствие с условията на Възложителя от т. 3.2 от 

раздел III. „Критерии за подбор”  да разполага с необходимия 

квалифициран персонал, с оглед качествено изпълнение на 

дейностите по предмета на поръчката. 

В условията на Възложителя от т. 3.1 от раздел III. „Критерии за 

подбор” Възложителят е посочил, че участникът трябва да прилага 

система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС 

EN ISO 9001:2008 или еквивалент за управление на качество с област 

на приложение на сертификацията по предмета на поръчката. 

В тази връзка и предвид факта, че от попълнената информация в 

ЕЕДОП не става ясно, какъв е обхвата на сертификата, от кого е 

издаден и с какъв период на действие е, участникът следва да 
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представи копие от посочения в ЕЕДОП сертификат за качество, 

отговарящ на предмета на поръчката. В случай, че участникът не е 

имал достъп до сертификат с обхвата на предмета на поръчката или е 

нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи 

от него причини, той може да представи други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, свързани с 

предмета на поръчката. 

 

С оглед на горното, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП реши: 
 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 10.11.2017 г.                  

(5 работни дни) – 17:30 часа участниците „ИНСТРУМЕНТУМ” ЕООД 

и „БГ ТЕЛЕКОМ” ЕООД да представят липсващите от офертата 

документи и допълнителна информация. 

 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП.  

 

Председател: 

 

                                (Т. Капитанова) 

 

Членове: 

 

                                (Р. Цончева) 

 

                              (Хр. Коеджиков) 

 

                               (М. Бончева) 

 

                              (Ст. Добрева) 

 

                             (В. Атанасова) 

 

                               (М. Кацаров) 


