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ПРОТОКОЛ № 1 

на комисия назначена със заповед № 23/07.03.2016 г. 

на Момчил Маринов Кънчев - Директор на 

„Исторически музей „Искра" - гр. Казанлък" 

 

На 07.03.2016 г. от 16:30 часа в сградата на Исторически музей „Искра" - гр. Казанлък се 

проведе открито заседание на комисия назначена със заповед № 23/07.03.2016 г. на Момчил 

Маринов Кънчев - Директор на „Истрорически музей „Искра" - гр. Казанлък"да проведе 

обществена поръчка - открита процедура с предмет: 

"ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА 

ПЕРСОНАЛА В ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В 

„ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 

„ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ГРОБНИЦИ, ГРОБНИ 

КОМПЛЕКСИ И ДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ 

И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 
 

Обособена позиция № 1: „Закупуване на оборудване и други ДМА", запазена по 

реда на чл. 16г от ЗОП; 

Обособена позиция № 2: „Закупуване на оборудване и други ДМА и обучение", 

които не са запазени по реда на чл. 16г от ЗОП 

Обособена позиция № 3: „Закупуване на софтуер и други ДНА" I. 

Състав на комисията: 

Председател: Миглена Димитрова Толева - Илиева- Юрист; Членове:      

1. инж. Николай Станчев Ненов - външен експерт; 

2. инж. Донка Милчева Муканова - Славова - външен експерт; 

3. Цецка Иванова Велчева - Главен счетоводител в „Исторически музей „Искра" - 

гр. Казанлък"; 

4. Пламен Стефанов Стефанов - Главен уредник в отдел „Най-нова 

история" в „Исторически музей „Искра" - гр. Казанлък". 

Резервни членове: 

1. Габриела Антонова Антонова - икономист - външен експерт; 

2. Василка Стоилова Александрова - юрист. 

На заседанието присъстваха всички членовена комисията поради, което не се наложи влизането 

на резервен член. 

Преди отваряне на офертите, комисията се запозна с утвърдената от Възложителя документация 

за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 
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Председателят на комисията запозна членовете на Комисията със задачите на същата, възложени 

със заповед № 23/07.03.2016 г. на Момчил Маринов Кънчев - Директор на „Истрорически музей 

„Искра" - гр. Казанлък". 
 

В началото на заседанието комисията се запозна със списъка на получените оферти, по реда на 

тяхното подаване в деловодството на „Исторически музей „Искра" - гр. Казанлък". 
 

Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 7/седем/ оферти както следва: 
 

1. Оферта вх. № 33/01.03.2016 г., получена в 14.15 ч. от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" 

ЕООД, гр. Габрово. 

2.0ферта вх. № 35/07.03.2016 г., получена в 9.51 ч. от „САПИЕНТ" ЕООД, гр. Габрово. 

З.Оферта вх. № 36/07.03.2016 г., получена в 9.55 ч. от „ТЕМПУС.БГ" ЕООД, гр. Варна. 

4.0ферта вх. № 37/07.03.2016 г., получена в 12.00 ч. от „ГАМА/СОФИЯ" ЕООД, гр. София. 

5.0ферта вх. № 38/07.03.2016 г., получена в 12.05 ч. от „Семинари 2000" ЕООД, гр. Русе. 

б.Оферта вх. № 39/07.03.2016 г., получена в12.10 ч. от „Инфо Сервиз" ЕООД, гр. Русе. 

7.0ферта вх. № 42/07.03.2016 г., получена в 15.08 ч. от „Алтех" ЕООД, гр. София. 
 

Няма оферти получени след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 
 

Подадените в срок оферти са представени в запечатани, надписани, непрозрачни пликове с 

ненарушена цялост. 

 

След запознаване със списъка на постъпилите оферти, всички членове на комисията подписаха 

декларации по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 
 

III. Отваряне на офертите 

От правото си да присъстват на публичното отваряне на офертите,на основание чл. 68, ал. Зот 

Закон за обществените поръчки (ЗОП) не се възползваха представители на участниците. 
 

Публичните действия на комисията продължиха с отваряне на постъпилите оферти по реда на 

тяхното постъпване и проверка за наличието на три отделни запечатани плика. Офертите на 

всички участници съдържаха три отделни запечатани плика със съответното обозначаване Плик 

№1 „Документи за подбор". Плик № 2 „Техническо предложение" и Плик № 3 "Предлагана 

цена". 
 

На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП Пликове № 3 с предлаганата цена на участниците се подписаха 

от всички членове на Комисията. 

 

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП Комисията отвори Пликове № 2 на участниците и всички 

членове на комисията подписаха документите, съдържащи се в Плик № 2. 
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Офертата на „Инфо Сервиз" ЕООД, гр. Русе е получена и предоставена от Деловодителят на 

Музея в голям непрозначен плик, но след отварянето му Комисията установи 2 броя прозрачни 

плика Плик № 3 "Предлагана цена" за обособени позиции 2 и 3, като на пликове № 3 беше 

видна и предложената цена. 
 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 57, ал.2 от ЗОП комисията единодушно реши да 

не разглежда офертата на „Инфо Сервиз" ЕООД, гр. Русе, като отстрани участника от 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от ЗОП, Комисията отвори плик №1 -„Документи 

за подбор" на участниците и оповести документите и информацията, които те съдържат, както и 

провери съответствието им със списъка на документите в офертите на съответните участници. 
 

В тази връзка участниците кандидатстват по следните обособени позиции: 
 

1.„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Габрово - кандидатства за обособени позиции 

1, 2 и 3, представени са по 3 броя от всеки плик № 1, плик 2 и плик 3. 
 

2.„САПИЕНТ" ЕООД, гр. Габрово - кандидатства за обособена позиция 1, 

представени са 1 бр. плик № 1, 2 и 3. 
 

3.„ТЕМПУС.БГ" ЕООД, гр. Варна - кандидатства за обособени позиции 1 и 3, 

представени са по 2 бр. от всеки от пликовете № 1, 2 и 3. 
 

4.„ГАМА/СОФИЯ" ЕООД, гр. София - кандидатства за обособена позиция 1. 

представени са по 1 бр. от пликове № 1, 2 и 3. 
 

5.„Семинари 2000" ЕООД, гр. Русе - кандидатства за обособени позиции 1, 2 и 3, 

представени са по 3 броя от пликовете № 1, плик 2 и плик 3. 
 

6.„Алтех" ЕООД, гр. София - кандидатства за обособени позиции 1, 2 и 3, 

представени са по 3 броя пликове № 1, плик 2 и плик 3. 
 

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на Комисията и тя 

продължи своята работа на закрито заседание. 
 

IV. Констатации на основание чл. 68, ал. 7 относно наличието и редовността на 

представените документи в плик № 1 - „Документи за подбор" 

 

На закрито заседание проведено на 31.03.2016 г. назначената от Възложителя комисия извърши 

проверка относно наличието и редовността на представените плик № 1 „Документи за подбор", 

като резултатите от проверката са отразени за всеки един участник в представените по-долу 

таблици. 

Комисията разгледа документите и информацията представени в плик № 1 от участниците и ги 

провери за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Констатациите на 

комисията са следните: 
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1. Констатации по плик № 1 „Документи за подбор" на Оферта вх. № 33/01.03.2016 г., 

получена в 14.15 ч. от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Габрово 
 

ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЕНИ   ДОКУМЕНТИ    ОТ 

ФИРМА         „СМАРТ         БИЗНЕС 

КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Габрово 

1. Списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата, подписан от 

участника 

Да, съответства. 

2.Представяне на участника, което включва: а) 

посочване на единен идентификационен код по 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, както и 

адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на 

процедурата 

Да, съответства. 

3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Да, съответства. 

4. Декларация за приемане на етичните клаузи 

на обществената поръчка 

Да, съответства. 

5. Споразумение за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка, придружен от 

документ, подписан от лицата в обединението - 

в случай, че представляващият не е посочен в 

договора за обединение. 

Неприложимо. 

6. Декларация от подизпълнител, че е съгласен 

да участва в процедурата като такъв 

Неприложимо. 

7. Списък на доставките, отговарящи на 

изискванията на настоящата документация, 

изпълнени през последните три години до датата 

на подаване на офертата 

Представени са 3 броя списъци по един за всяка   

обособена   позиция,   за   които 

кандадатства- 1, 2 и 3. 

8. Доказателства за извършената доставка Не   е   представено   доказателство   за 

обучение на персонала по об. позиция 2. 

9.Декларация за свързаност, съгласно чл. 56, ал. 

1, т.6 от ЗОП 

Да, съответства. 

Ю.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 

Да, съответства. 

11 .Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП Да, съответства. 

12. Декларация    относно    това    дали Да, съответства. 
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участникът, респ. всеки от участниците в 

обединението, е вписан в регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации 

на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хората с 

увреждания, или в еквивалентен регистър ______________________________________________  
 

От представената информация в списъка на доставките по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП, отговарящи на 

изискванията на настоящата документация, изпълнени през последните три години до датата на 

подаване на офертата са декларирани 3 дейности, сходни с предмета на поръчката за трите 

обособени позиции, за които се кандидатства. Посочен е публичен регистър - интернет адрес на 

Агенцията за обществени поръчки. Комисията провери посочените интернет адреси и 

свързаните с тях интернет адреси на възложителите, посочени в списъка на доставките по чл. 51, 

ал.1, т. 1 от ЗОП, но и там не се съдържа доказателство заизвършенообучение на персонала, 

изискваносъгласно т. Ш.2.3 Технически възможности за обособена позиция 2 от обявлението на 

обществената поръчка. 
 

За обособена позиция 2 комисията установи несъответствие с критериите за подбор, посочени в 

т. Ш.2.3 Технически възможности за обособена позиция 2 от обявлението на обществената 

поръчка, за изпълнени доставки, сходни с предмета на обособена позиция 2 „Доставка и 

гаранционно поддържане на IT техника и обучение на персонала", и по-конкретно втората му 

част: „обучениена персонала". 
 

2. Констатации по плик № 1 „Документи за подбор" на Оферта вх. № 35/07.03.2016 г., получена в 

9.51 ч. от„САПИЕНТ" ЕООД, гр. Габрово 

ДОКУМЕНТИ       ПОСОЧЕНИ       ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЕНИ   ДОКУМЕНТИ    ОТ 

ФИРМА    „САПИЕНТ"    ЕООД,    гр. 

Габрово 

1.     Списък     на     документите     и 

информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника 

Да, съответства. 

2.Представяне    на    участника,    което 

включва:    а)    посочване    на    единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща  информация  в съответствие 

със законодателството на държавата,   в   

която   кандидатът   или участникът е 

установен, както и адрес, включително          

електронен,          за кореспонденция   при   

провеждането   на процедурата 

Да, съответства. 

3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Да, съответства. 

4. Декларация за приемане на етичните клаузи 

на обществената поръчка 

Да, съответства. 

5.    Споразумение    за    създаване    на 

обединение за участие в обществената поръчка,     

придружен     от     документ, 

Неприложимо. 
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подписан от лицата в обединението - в случай, че 

представляващият не е посочен в договора за 

обединение. 

... 

6. Декларация от подизпълнител, че е съгласен 

да участва в процедурата като такъв 

Неприложимо. 

7. Списък на доставките, отговарящи на 

изискванията на настоящата документация, 

изпълнени през последните три години до датата 

на подаване на офертата 

Представене списък. 

8. Доказателства за извършената доставка 7 броя - Съответства. 

9.Декларация за свързаност, съгласно чл. 56, ал. 

1,т.6 от ЗОП 

Да, съответства. 

10.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 

Да, съответства. 

11 .Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП Да, съответства. 

12. Декларация относно това дали участникът, 

респ. всеки от участниците в обединението, е 

вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората 

с увреждания, или в еквивалентен регистър 

Да, съответства. 

 

Комисията разгледа документите и информацията представени в плик № 1 за обособена позиции 

1 от участника, направи справка в профила на купувача на община Русе, от която се установи, че 

в договорите с общината освен доставка е предмидено и гаранционно поддържане на IT 

техниката и установи съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
 

Комисията констатира, че участникът е представил документи и информация съответстващи на 

поставените от Възложителя критерии за подбор и участникът се допуска до разглеждане на 

Техническото предложение в Плик № 2 за обособена позиция 1. 
 

3. Констатации по плик № 1 „Документи за подбор" на Оферта вх. № 36/07.03.2016 г., 

получена в 9.55 ч. от„ТЕМПУС.БГ" ЕООД, гр. Варна 

ДОКУМЕНТИ      ПОСОЧЕНИ      ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ 

ФИРМА„ТЕМПУС.БГ" ЕООД, гр. Варна 

 

1.     Списък     на     документите     и 

информацията, съдържащи се в офертата. 

Да, съответства. 
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подписан от 

участника 
 

2.Представяне на участника, което включва: а) 

посочване на единен идентификационен код по 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, както и 

адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на 

процедурата 

Да, съответства. 

3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Да, съответства. 

4. Декларация за приемане на етичните клаузи 

на обществената поръчка 

Да, съответства. 

5. Споразумение за създаване на обединение за 

участие в обществената поръчка, придружен от 

документ, подписан от лицата в обединението - 

в случай, че представляващият не е посочен в 

договора за обединение. 

Неприложимо. 

6. Декларация от подизпълнител, че е 

съгласен да участва в процедурата като такъв 

Неприложимо. 

7. Списък на доставките, отговарящи на 

изискванията на настоящата документация, 

изпълнени през последните три години до датата 

на подаване на офертата 

Представен е списък за обособена 

позиция 1 и за обособена позиция 3. 

8. Доказателства за извършената доставка Да, съответства. Представени са 2 броя, за 

об. позиция 1 и 3. 

9.Декларация за свързаност, съгласно чл. 56, ал. 

1, т.6 от ЗОП 

Да, съответства. 

Ю.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 

Да, съответства. 

11 .Декларация по чл.6. ал.2 от ЗМИП Да, съответства. 

12. Декларация относно това дали участникът, 

респ. всеки от участниците в обединението, е 

вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората 

с увреждания, или в еквивалентен регистър 

Да, съответства. 
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Комисията разгледа документите и информацията представени в плик № 1 за обособени позиции 

1 и 3 от участника и ги провери за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 
 

Комисията констатира, че участникът е представил документи и информация съответстващи на 

поставените от Възложителя критерии за подбор и участникът се допуска до разглеждане на 

Техническото предложение в Плик № 2 за обособени позиции 1 и 3. 
 

4. Констатации по плик № 1 „Документи за подбор" на Оферта вх. № 37/07.03.2016 г., получена 

в 12.00 ч. от„ГАМА/СОФИЯ" ЕООД, гр. София 

ДОКУМЕНТИ      ПОСОЧЕНИ      ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЕНИ    ДОКУМЕНТИ    ОТ 

ФИРМА„ГАМА/СОФИЯ"   ЕООД,   гр. 

София 

1.     Списък     на     документите     и 

информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника 

Да, съответства. 

2.Представяне    на    участника,    което 

включва:    а)    посочване    на    единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга  

идентифицираща  информация   в 

съответствие със законодателството на 

държавата,   в   която   кандидатът   или 

участникът е установен, както и адрес, 

включително          електронен,          за 

кореспонденция  при   провеждането   на 

процедурата 

Да, съответства. 

3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Да, съответства. 

4. Декларация за приемане на етичните клаузи на 

обществената поръчка 

Да, съответства. 

5.    Споразумение    за    създаване    на 

обединение за участие в обществената поръчка,     

придружен     от     документ, подписан от 

лицата в обединението - в случай, че 

представляващият не е посочен в договора за 

обединение. 

Неприложимо. 

6. Декларация от подизпълнител, че е съгласен 

да участва в процедурата като такъв 

Неприложимо. 

7. Списък на доставките, отговарящи на 

изискванията          на          настоящата 

документация, изпълнени през последните три 

години до датата на подаване на офертата 

Представен е списък за обособена позиция 1. 

8. Доказателства за извършената доставка Да, съответства. Представени са 2 брояза об. 

позиция 1. 

9.Декларация за свързаност, съгласно чл. 56, ал. 

1, т.6 от ЗОП 

Да, съответства. 
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Ю.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 

Да, съответства. 

11 .Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП Да, съответства. 

12.Декларация относно това дали участникът, 

респ. всеки от участниците в обединението, е 

вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората 

с увреждания, или в еквивалентен регистър 

Да, съответства. 

 

Комисията разгледа документите и информацията представени в плик № 1 за обособена позиция 

1 от участника и ги провери за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията констатира, че участникът е представил документи и информация съответстващи на 

поставените от Възложителя критерии за подбор и участникът се допуска до разглеждане на 

Техническото предложение в Плик № 2 за обособена позиция 1. 
 

5. Констатации по плик № 1 „Документи за подбор" на Оферта вх. № 38/07.03.2016 г., 

получена в 12.05 ч. от„Семинари 2000" ЕООД, гр. Русе 

ДОКУМЕНТИ      ПОСОЧЕНИ      ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЕНИ   ДОКУМЕНТИ   ОТ 

ФИРМА„Семинари 2000" ЕООД, гр. Русе 

1.     Списък     на     документите     и 

информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника 

Да, съответства. 

2. Представяне    на    участника,    което 

включва:    а)    посочване    на   единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга  

идентифицираща  информация  в съответствие 

със законодателството на държавата,   в   

която   кандидатът   или участникът е 

установен, както и адрес, включително          

електронен,          за кореспонденция   при   

провеждането   на процедурата 

Да, съответства. 

3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Да, съответства. 

4. Декларация за приемане на етичните клаузи 

на обществената поръчка 

Да, съответства. 

5.    Споразумение    за    създаване    на 

обединение за участие в обществената поръчка,    

придружен    от    документ, подписан от 

лицата в обединението - в случай, че 

представляващият не е посочен 

Неприложимо. 
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в договора за обединение.  

6. Декларация от подизпълнител, че е съгласен 

да участва в процедурата като такъв 

Неприложимо. 

7. Списък на доставките, отговарящи на 

изискванията на настоящата документация, 

изпълнени през последните три години до датата 

на подаване на офертата 

Представен е списък. 

8. Доказателства за извършената доставка Частично съответства, указания дадени по-долу. 

9.Декларация за свързаност, съгласно чл. 56, ал. 

1, т.6 от ЗОП 

Да, съответства. 

Ю.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 

Да, съответства. 

11 .Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП Да, съответства. 

12.Декларация относно това дали участникът, 

респ. всеки от участниците в обединението, е 

вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората 

с увреждания, или в еквивалентен регистър 

Да, съответства. 

 

Представеното доказателство от Община Русе е несъотносимо за настоящата обществена 

поръчка, тъй като е за фирма „Дартек" ООД. 

Направена бе справка в профила на купувача на Община Русе и се установи, че освен доставка 

към договора е предвидено и гаранционно поддържане на IT техника -изпълнен сходен предмен 

на дейност за обособена позиция 1. 

Направена бе справка и в профила на купувача на Община Главиница, но от договорът поради 

липса на приложенията към него не стана видно детайлно предмета на същия. Направена бе 

справка в сайта на Агенцията за обществени поръчки по партидата на възложителя - Община 

Главиница и оттам стана ясно, че е изпълнена доставка на IT софтуер, но липсваше предвидено 

„гаранционно поддържане на IT софтуер". 
 

За обособена позиция 2 комисията установи несъответствие с критериите за подбор, посочени в 

т. Ш.2.3 Технически възможности за обособена позиция 2 от обявлението на обществената 

поръчка, за изпълнени доставки, сходни с предмета на обособена позиция 2 „Доставка и 

гаранционно поддържане на IT техника и обучение на персонала", и по-конкретно втората му 

част: „обучениена персонала". 
 

За обособена позиция 3 комисията установи несъответствие с критериите за подбор, посочени в 

т. Ш.2.3 Технически възможности за обособена позиция 3 от обявлението на обществената 

поръчка.за изпълнени доставки, сходни с предмета на обособена позиция 3, а именно: „доставка 

и гаранционно поддържане на IT софтуер",и по-конкретно втората му част „гаранционно 

поддържане наП софтуер". 
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С оглед гореизложеното на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 68, ал. 9 от ЗОП, 

участникът следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия 

протокол, следната информация: 

Съгласно представените доказателства, съответстващи на списъка на доставките по чл. 51, ал.1, 

т. 1 от ЗОП: 

За обособена позиция 2 да представи докакателство, от което да е видно, че е изпълнено 

изискването за сходна дейност за об. позиция 2, а именно: „обучение на персонала". 

За обособена позиция 3 да представи доказателство, от което да е видно, че е изпълнено 

изискването за сходна дейност за об. позиция 3, а именно: „гаранционно поддържане наГТ 

софтуер. 
 

6. Констатации по плик № 1 „Документи за подбор" на Оферта вх. № 42/07.03.2016 г., 

получена в 15.08 ч. от„Алтех" ЕООД, гр. София 

ДОКУМЕНТИ      ПОСОЧЕНИ      ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЕНИ   ДОКУМЕНТИ   ОТ 

ФИРМА „Алтех" ЕООД, гр. София 

1.     Списък     на     документите     и 

информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника 

Да, съответства. 

2.Представяне    на    участника,     което 

включва:    а)    посочване    на    единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга  

идентифицираща   информация   в 

съответствие със законодателството на 

държавата,   в   която   кандидатът   или 

участникът е установен, както и адрес, 

включително          електронен,          за 

кореспонденция  при  провеждането   на 

процедурата 

Да, съответства. 

3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Да, съответства. 

4. Декларация за приемане на етичните клаузи 

на обществената поръчка 

Да, съответства. 

5.    Споразумение    за    създаване    на 

обединение за участие в обществената поръчка,    

придружен    от    документ, подписан от 

лицата в обединението - в случай, че 

представляващият не е посочен в договора за 

обединение. 

Неприложимо. 

6. Декларация от подизпълнител, че е съгласен 

да участва в процедурата като такъв 

Неприложимо. 

7. Списък на доставките, отговарящи на 

изискванията          на          настоящата 

документация, изпълнени през последните три 

години до датата на подаване на офертата 

Представен е списък, който следва да бъде 

допълнен, съгласно указания, дадени по-долу. 
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8. Доказателства за извършената доставка Частично съответства, указания дадени по-долу. 

9.Декларация за свързаност, съгласно чл. 56, ал. 

1, т.6 от ЗОП 

Да, съответства. 

Ю.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 

Да, съответства. 

11 .Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП Да, съответства. 

12. Декларация относно това дали участникът, 

респ. всеки от участниците в обединението, е 

вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората 

с увреждания, или в еквивалентен регистър 

Да, съответства. 

 

За обособена позиция 2 комисията установи несъответствие с критериите за подбор, посочени в 

т. Ш.2.3 Технически възможности за обособена позиция 2 от обявлението на обществената 

поръчка, за изпълнени доставки, сходни с предмета на обособена позиция 2 „Доставка и 

гаранционно поддържане на IT техника и обучение на персонала", и по-конкретно втората му 

част: „обучениена персонала". 
 

За обособена позиция 3 комисията установи несъответствие с критериите за подбор, посочени в 

т. Ш.2.3 Технически възможности за обособена позиция 3 от обявлението на обществената 

поръчка.за изпълнени доставки, сходни с предмета на обособена позиция 3, а именно: „доставка 

и гаранционно поддържане на IT софтуер", и по-конкретно втората му част „гаранционно 

поддържане на IT софтуер". 
 

 

С оглед гореизложеното на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 68, ал. 9 от ЗОП, 

Участниците, зя които е констатирано липса на документи и/или несъответствие с критериите за 

подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешкаследва да представят в срок от 

5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол, допълнителни доказателства по чл. 

68, ал. 9 от ЗОП. 
 

Документите се приемат всеки работен ден до 17:00 ч. на адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100,област 

Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков" № 8,Деловодство- „Истрорически музей „Искра" - гр. 

Казанлък", в запечатан непрозрочен плик с надпис: 
 

„Допълнителни документи за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 

 

"ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В 

ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В „ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

"ИСКРА" - ГР. КАЗАНЛЪК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ДОКУМЕНТИРАНЕ И 

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ГРОБНИЦИ, ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ И 

ДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И 

ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ" ПО 
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ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАТО СЕ ПОСОЧИ ЗА КОЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ 

ПОДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

Обособена позиция № 1: „Закупуване на оборудване и други ДМА", запазена по реда на чл. 

16г от ЗОП; 

Обособена позиция № 2: „Закупуване на оборудване и други ДМА и обучение", конто не са 

запазени по реда на чл. 16г от ЗОП 

Обособена позиция № 3: „Закупуване на софтуер и други ДНА" 

от участник ......................... (изписва си наименованието на участника). 
 

 

За подадените допълнителни документи на участника се дава входящ номер. 

Настоящият протокол се състави и подписа на 31.03.2016 г. 

 

 

 

 

Председател: Миглена Димитрова Толева - Илиева
 

 

Членове:   1. инж. Николай Станчев Ненов – 

 

 

 

             2. инж. Донка Милчева Муканова - 

 

 

 

             3. Цецка Иванова Велчева 

 

 

 

 

             4. Пламен Стефанов Стефанов 

 


