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J~ 1 
осиоваине  чл. 5=і  г, ? от  Ilра  вилн rпса  за  при .i а  г  ане  на  Закона  з  ществените  

поръчх.н  (НII3QII} 

І-во  заее ~ание ° 

2Іггео, 5Х1&2? г., в  ?4:& чаоа  в  сгзавтв  иа  Н(}{ - 	 ггг, узz, "Азт . 
етаж  1 стая 	32(, във  връзка  с  ? егггеиие 	1(4~ -4(-4( т  

г. гга  Гзгавггня  сехретар  na Наггг~зnа  ия  осгггури °reзген  ииститут  (Н( 	за  
с~ткзиввгге  на  пр nхедара :а  за  възтtатаие  na ихествеиа . гtсръчка  с  прег .rгт : 	спrавка  ни  
резервви  чacnru за  раnопгни  сntанции  за  ЕјУ  и TІі  na ИOИ  no оо"осnбени  позиции: 
9&zсобена  позиция  1: д-тоставка  пса  резервпи  чсастц  за  раг"ютни  станциа  Fujjixsu- 
Ѕiemens Esprimo Р5925, Р2760 и  Р9900; 9бособека  позиция  2: ставкс  na резервни  
часпш  за  рабопи  ~и  спгакции  Иewlet-Рackard Сотрај  5005 Рто 	чрез  и~зтичнсз  
гьстезаыие . иазиачената  оъс  3аrz~звез  З  1{~ ? &4Q-915 т 	 г. иа  Гтгввнnя  секретар  
иа . Н( ІZ. кt~ ггеизт  зв  извьргпваnе  na 	&р, разгззежаие  и  пеnка  иа  јертите  веъсстав : 

ТІI.'ЕДCEДАТЕ .TІ: , 
?.I~ветет~в  ~ / I ~f!? - г~гавеn екогіерт  ггtз  ос  ряваnетсз  в  тхег 	3 СZZ~, 

зггірекпггя  :`iІС1 ІFз?Т`; 
Ч  "IEН®ВЕ  : 
2. ? еица  ` 	f ~ - г  гавеи 	искt~nсат~т  в  е~тзіетг 	Г", ~ирекпгія  Іравnв"; 
3. ТІ7lа~fеn , .:~ ~ - Г  Iавеzi eкспeрт  Ilfj Qе  ур3LВвие 'Т  в  С?тд('зI 	?, дирекпгія  

~. І pягt̀1 . 	- I`7Iа/B'}en С'гсIIерт  Р  тзгеII СА 11 	дгірг liLпгfl •сХД ~~ 

5, .3 іъЧС'Зар  ,,r ~ 	 ј / ' T.~Iав~.'n 'CtI{сIIерт  в  тДе.I ( ТІ 	ггрекnиSI ~~іIpa$ид̀~т  
загnзчnа  рата  гпз  извърапвгге  na псззі& р, разгзеж .аие  и  пеnка  na петьпггзгггте  

оферти  ипрпеара  за  сзиреедезг nе  гга  изпъ ::гиитезі  иа. піествеnа  rгсзръчка  е  преД!гет : 
~двспіавка  ка  резервкіі  чвсти  за  рааотки  cmaн r ~ r= v_ згт  ІјУ  и TIІ  na И9И  пв  обвсrэбеtси  
пttзициіі : Обособена  позиция  ?: Еоставха  на  резервки  части  за  работни  статщии  
Fujitѕu-Ѕіemens Espramo Рз9г5, Р2750 и  Р9900; Ооосооена  позиr{ия  2: lТвставка  на  
резервпи  части  за  рао'отни  станции  Иеw1е1t- Paekarа  Сoпtpaq 6005 Pro SFF': 

іIредое~ате~гss~т  na комиогтята  откри  засезганиеті  квто  прочгте  3апсвеа .  
~ i 5 от  5.~~.~f~ ? 6 г . иа  I зіавнnя  сехетар  na Н IL 

ГIре3хоезатезгят  tз~яви  протокозга  гго  ч~. -і~ , ајі . от 	З£~1L, като  в  схікв  зго  1 :(Х  

чаоа  иа 	&2? г. оа  пос:rъггили  гzеzn гг re всјзерти  за. встие  по  реда . ггв. гтоіаваnгто 	в  
~езгово~ството  н_а  і 1І : 

? 	F 	ІІ  ЕЛEКTpОFIHКСr' ЕОД  Р,Х . ЈL 1?-Z(--? Е)'I` (-? 2Z Г,, 
пflзгаа eгта  В  1 ~?:2 чвGа; 

2. "К 	ТpА~'аС. АД  вХ . Јf і  l (-1 ~ --4(- ~~2 сзт  (4.( 2Е  l I°., ТIСззгааегiв  в  Z 	чвGа , 



Слеі  оеіаване  на 	токоіа  по  ч.і  -18. а.:. б  от  [ХІ. пре~седате .тят  ннкі  от  
._i: r о  вете  r а  коинснsпа  ноптлив ~а  н  нc іписсп ..~а 	azua но  че, 103, a.z. от  ХП . 

i о?4iЬіснііта  коxcтalнpa. че  rL rr откннаНЕ .' на  за 	тнето  не  іz и  тт  
нр .: с -..вите .нi на  У  ча  -~іЕит  а 	гвената  гЕо~ьчк& 

Преігедате .-тят  на  ко~нснта  оа'яап ., че -t о :~~ото  еъгтгзанне  іце  е 	еіzе  
аено 	іт'рнzіте  низпGк9?пн sгт^~л _  пcCO іeiі r_ Р . 	xeiх  O іІL~peIHO с  р'е ?Lені e ~ 

Z ~Z--10 от 	1б  т. на  і ?аннuя  еекретаУ  н  а 	за  открив ?нг  ЧЭ  T1poIlZ. іурата .. 

іоА[Нсня ' аіzрИСтънн  :. і  о  т  Варяне  на  зечатаuuте  oітак o в r xi на  . Ча~~т~те  но  
peі La на  тSIXxoTO цоСтЪ f:Ва:£е  а  л -.ioaс .1 ството  на 	еъ~".~засн (} чи' 	id:'т, 3 от  ?Z і3~П. 

НЪРВА  ОФЕ  РТА  -"ДЖЕй  БН  F.ЛЕК FPOНHIСС" EOQ.I 
Участникът  ;ДЖЕЙ  БН  E.JIEKTPOни CС"' EU4Д  е  нeіа _т  оіјерта  за  аст .t е  u 

оІ zгствгката  горъчіса  :: о  о&особенн  познцкн  ? н  ~. 
Оф: ггата 	учагтн uка  е  тгреЕсТввена  в  заnечата~а  непрозрачча 	ов :с  . 

еъ~ ~;жаща  sB.a о-:.ііе .-:ни  заггчатаин  п :ннrа  за  о& еобгна  поз =т zі<--: 1 н  за  обособгна  лознт ;r=я  
L Комиснята  конгтати ~а .. і: Zn.cTHuKbT e преіетавил  _локvмгчтн  по  чл. 39, ал , ? х  а-г . 3 т . 

1 ~ т  ППЗОГ . опгхс  На  n е~ставеннте  докумгнтu. както  н  от  : г  .гн  запечатан  нгп F з; ачен   = 
-::ак  C чг..зп Fi с  "ilpeі  аганн  ценонн  нa_Э  етрн~ по  обособгна  ru цня  1 u но  обоеобена  
нозпіzuя  2. Коиснята  оноеіеетн  еъіеьраетнето  на  е .і .,овпата . ?Ia оенОван r_ е  ч_ . 5~. аі~. от  
1ZІ3IЛZ -рима  от  ч.zеноеіете  на  коинс  инта  нe аіі :. caка  т  е :r іеек  - г n л .тожения  н  
нлuкевете  c наіл r3 с  "Пргг .-га1 ан .і  ценовн  на  іетрн~ на  участ_uка  но  обоеобена  нозuіјіaa 1 
u нo ov"особгча  гіозицня  2. 

SТОРА  ОФЕРТА  - "КОНТРА~Х  А  
Частчикьт  "КОНТРАКС " АЈE e лода-г  ојсрта  аача  -~е  н  обеі :.гстВг rата  -оръчка  

но  обоеобена  позицая  i . 
офгртата  на  vЧа ;: т riика  е  нрезетавена  наі zечатаееа  нснрозрачяа  он~акоака  

еъльржaiva .локум :нтитг  по  чл . 3.9. ав .. н  ат. 3€  т=. Z от  Z13 іІ. опис  на  неілстаеіените  

доку ?►zенти. ка tiто  r: отіг .:гн  Запечатан  ненlзозрачен  іzзик  с  наз . ис  'Г?редлатанн  цгнонн  
нараметрн~ nG ооосоогна  r_ - :нтия  Ха  ?. Комеzснята  опонест zі  сьдържаннето  на  апаЕсоВкатаі  
Па  основаi ие  ч.-. =4. ai. от  1IlI3C1Г1 трн _ца  ст  :.- г: овгте  на  комисня  а  поіпнсаха  
техегичеекото  црел .гожснне  ніnп - ьт  с  наттгне  "Г?ре .- іаанн  цечонп  наr а • ~ °три  на  
vЧ 8.СТ "!Ука  іzo абесобеч a іiозіеііuя  ?. 

~1Ед  іzрнк ?п̂ ЧВ 8:"! x.а  iтtD."II3ЧHaTa Чаг  т  от  33Сгда:iне` о. п~ лсллдТелят  на  ко?&xcHSlтa 
аакріz аае  е  1аиието £ 

: 

~ее , .5.Z5~()1б  т.. н  11: Х  ласа  н  сграза .та  на  П ZІІ  - іuјьая . бул. "Аз~. 

( та :.л~о°р.тийсти" Ха  ~~-6~ . въа  връзка  г  Рг _.. nіне  Ха  1 С 1- і - Z0 от. 110?:201б  zn ua Г ..авчня  
сь°.ltретар  на  П' цuОЧд ..!Н .г .F о  г _?'-vn і 'ТР..IгН  'r.riL т riтv'1 - ІІ  за  отzсрНВане  Н's€̀ IiYJO J г ,д t ?:' ата  за  
въз : ~ атане  на  обіuеетвена  поръчка  с  пре  лмет : ",7астU кU. пU резервни  чаетаs за  Јлаблтн  И  
»ііпп  зи  ІІF u IП  па  Н4Н  иv ооосаоени  иоз  ()Ѕ5особеНа  козиция  1: досmasrі.й  

~ peaepaпи  чй :йпи  зв  ряГютни  cmattцйu Fiydsu-Ѕiеяііе  Еsрпию  Р5925, Р27б0 и  Р9940, 
()боеабена  позиуия  2: Дослnав~га  rгrr резеQани  чаеніи  за  рабbмии  слинции  gewleп  
РаеАіат  Еатра4 6005 Рю  SFF чрез  пуо : z.:чго  ; ьстеаанuе, назначената  със  Заловгі  Х_ 

о  т  05.08.2?б  т. на  Г'::авнt:я  ;:гкргтар  на  П~ІІ.. камисня  за  нзнърі uВа :ее  на  

ноібер . разг .,еж .аане  н  оценка  на  о  . с  тите . еі  със .таеі : 

IIPEДCEД.АТ  Е .Z : 
1. 1uетг :?uп3 : 	

J'~ 
'- глСвен  експсрт  пo оентурявансто  н  отіз zсл  "P~F Г. 

., 



дирекция  "ItICIчIБП"; 
Ч.TІEНQB  
2. Расица  

~~L 
главех  кзрискахсулт  в  атдел  "{~П", дирекция  "Правна"; 

3. Пламсі 	- главсх  скспсрт  по  асигурявахств  в  атдсл  "рДECI~I", дирскция  
"ИСМБП" 

4. Баряна . 	 ~ авен  ексггерт  в  отдел  "САИI'В", дирекция  `°ФСД"; 
5. Тlъчезар 	? ~ ' / І( ~~ $ - главен  експерт  в  атдел  "QП", дирекция  "Правна", 

иа  закрита  заседаиие  запачна  ра6ата  па  разглеждане  на  дакументите  па  чл . 39, атz. 2 
от  ПП3QП  sa съатветствие  с  изискванията  за  лична  състаяние  и  критерии  за  падбар , 
псзставени  ат  Възлажителя  в  абгдествена  паръчка  с  предллет : "Досі uавка  нrт  pesepsнu 
чrпгіuи  зя  ргабгзпани  станции  зя  Z(У  u Т'l7 ня  I1OіІ  no vбvcv6eнu пvзиции . Dfзvеобенв  
нозицин  1: Дvставтси  ня  реsврвни  часіnи  зrа  рабонани  стrанции  Puyтi~su-Ѕietnens Esprimv 
Р5925, Р216t? u P99OQ; О6vегзбени  rаrззиция  2: Дгзсfзаавка  на  резервни  части  зп  риfтnтни  
сіuанции  Нewlett-Packaгd Cvіupaq GQQS Prv SFF': 

След  о6ствйна  проверка  па  документпте  по  чл. 39, ал. 2 стт  I7[II30II за  
съсзтветствие  с  пзпскваипята  за  личио  състоянпе  п  кgитерпп  sa п€зд6вр g  поставени  сзт  
Възлсзжителя , резултатите  сзт  прvвеgката  па  ксзмисията  са , кактсз  следва ; 

в ; гi а  ј  i 	 • • ј  

При  rграверката  на  дакумехтите , камисията  устаиави  следнатсз : 
IIо  гзбособена  пазииия  1:  
1. Gъгласиа  прилажения  кълл  дакументацията  за  абгцествеиата  поръчка  ЕЕДОП  - 

образец  NQ 1, участииците , следва  да  папълнят  част  VI "Заключителни  палажения " ат  
нега , ката  с  нея  афициална  дават  съгласие  Възлажителят  да  палучи  дастъп  да  
дакугvмехтите , падкрепягци  инфармацията , каята  е  предаставеиа  в  съответиата  част , раздел , 
точкаlи  от  представения  ЕЕД4П  за  целите  на  праиедурата  за  възлагаие  на  а6гцествеиата  
паръчка , ката  съгиевремеина  следва  да  пасочат  кратка  аписаиие  на  съацата . 

В  nредстгtвения  ЕЕДОП  - сзбразец  &1 no сзбгтсrзбена  nозиция  1, учаетникът  не  е  
nгзnълнил  част  ТГ1 "Зсгкзгючитглни  nолrззrсгния  ", с  кгзяnгrз  гзфициалнгз  дава  съа tясиетгз  еи  
~3ъsложителят  да  nолучи  дгзетъn дгз  дсзкументите , nсзг3креnящи  инфгзрмаци sтта, кгзятгз  е  
nредсзстявеня  в  съответнат tr част, рirздел , точк t.тlи  гтт  nредстяаехин  ЕЕДОП  sa целите  
на  ксжкретнатгт  nргзцед,уря  зса  sъзлагане  на  гзбгцеетаеня tnсr nвръчка . 

2. В  тачка  1.5 в  раздел  ц  ат  "Съдържаиие  ха  афертите" ат  Указахия  за  участие  и  
изисквания  иа  Възлажителя  при  падгатовка  иа  афертите  за  участие  в  абгцествената  
псзръчка  от  дакументацията  за  участие  се  изисква  "Декларация  па  чл. 3, т. 8 и  чл . 4 ат  
Закона  за  икансзмическите  и  финансавите  отнашения  с  дружествата , регистрирани  в  
кзgисдикции  преференциатген  данъчен  режим , свързаните  с  тях  лица  и  техпите  
действителни  сабственици  - па  абразец  Ns 2 в  оригинал j. В  тачка  3 ат  "Указания  за  
псздгатавка  на  другите  а6разци  в  дакументацията ." е  пасачена , че  представенитв  абразци  
са  tздабрени  ат  Възлажителя  и  са  част  ат  дакумеитацията  за  участие . Съгците  се  папълват  
съа6разиа  пасачехите  в  тях  указания , ката  не  се  дапускат  прамени  или  изтриване  в  
утвърдеиите  образци  ат  страиа  на  участниците ." 

Участникът  е  nрес3ставил  Декларация  nо  чтг. 3, т. 8 и  цл . І  от  Зякгзня  за  
икономическите  и  финансови tnе  гзтношения  с  г3ружеетвата , региетрирани  в  кзрисдикции  
nрефервнцисглен  данъчех  режим , евързаните  е  тях  лицгг  и  техните  tieйcrosutneлнu 
ссзбственици  no гзFзосtзбена  nозиция  I, в  кстято  е  няnраsена  nрсзмяна  с  изтриване  на  
ихфсзрмг zцията  поеочена  в  твчка  4 дт  образец  .N¢ 2. 

По  обосо6ена  позпиия  2:  
l. Съгласиа  прилвжения  към  дакументацията  за  абгцествената  паръчка  ЕЕДОП  - 

образец  .?& 1, участиииите , следва  да  попълнят  част  VI "Заключителни  пвлажения " ат  

з  



еzего . КаТ 	еz 	{}4 еІеzатеzо  ааТ  zтI`3Iа zее ~ъз 4Э? еzте,~'I~'i а  іі~}JI ііі  дЕ3 тЪZI іо  
мeеzтеzfiL'. IIOдіјегIЯiIхеz еzн$о~м 3 ятcЭ , IC(}Я 	етаВ~нс̀i 	fiBt'Тнѐ1Тс̀1 аGT>  pаз2 ~7I, 

ТоЧКа1іі  о'Т  Ilpeл cтзвeні si 	Ј ~I? За  іхеее zTе  еа 	Izеуpата  за  в~з ~iатаеzе  іza o~IцeG'ТРег~а'га  
IIOр7зТzI{а., 7:аТfЭ  CFтIII,eв iееzіzo е~Ie і$а  а  Il х oЧат  ICpr̀1TICO іzeaFzzze еzа  CъIIze`~.'Та . 

В  р~&і zавехия  ЕЕ2 геж  - 	Ј ? о ~~осогз'~~ст  nоЗјЕя  2, уіаст~аніікъУж t е  е  
~гг~~съттеаіт  ігіеі z ~~ "Згт~ т~~~г~тте .~~~ ~о~~оже~ія '; ~ коятв  оt~зиииаг :L 3ва  ееееті i сі  

t~а  агз~3т=віе  с tэгъIі 	&zz ~ іенти rРг~, псзг~х  2 і zz ііч~t~~з~~с~~~я iііZ Кг~яУrас  ~ 

, С#тіве~ссі  в  е 	 іс???, аз ~л . 2он~ іІ̀гі  т?г  jгЈзе&іііСів~Ніі. і  Е? К 1І  зсі  і ~лііііае  
пa нтс~~тітііаіііа 	за  въагане  на  общесггавеня rrті.і  іаоръчка . 

1 3 точка. ?.5 в  аз 	от 	ржае zеzе  еzа  ејзтееге  ог  Указае zеея  за  участеzе  zz 
еzзисквае zzzя  еzа 	кіжzітезія  ггјіzz 	готовка  еzа  о~зејітzzте  за  участzzе  в 	гіествее zата  
ііојзъчка  сзт  кантагzията  за  ;тчча .стzzе  се  еzзиЖва  "Декајіат zzія  гго  tz.iі ..  , т, еz тzіг. 4 вт  
Закоеzа  за  еzконо jiитzесктате  еz јіииае zсові zте  отеzогzтееzия  с  ір~сествата .. I егzzетзе zјіае zеz в  
~орьтс ттzzкттzzеz 	езереицк&Ігееz зеаетьт zееz ре  ііі, свързает zzте  с  тях  neііa еz техе zите  
де~ствегrетге zzz со&твегzеzе.іzе  - ііо  о~зразегі  3 	(в  сзрzzгеzеzазе~ , і  точка  З  от  "Указае zеея  за  
ііo?зготовка  еzа  драгегте  о~разгіе z в  докіеитатіия °та ." е  ііоеот zееzо, тzе  ііредетавее zеzте  в~зразтіz 
Са  oдојіеF еz оТ  ВЪЗл Oж 1zтеJzя  zz ca тzает  оТ  докуііее z'ТаzііzЯТа  За. утzаете zе. ( ъаііе zге  Се  ііOIi'Ь.i ват  
с~oі p23еzo іііх oтzееzите  В  fiЯіс  указанТ =[я. каfiС} іze ee дoIIуCкаT ZIрoііeнеz zz.izі  zIзтре zвакЕ' в  
утвT>рД~.'нzі'iе  £)~јіа3іхи  от  с'iјіаеzа  FIt̀i утzf.iCTеzіеaіzете ." 

Унйстниньу rі  ~  іzредезііівіі .і 	 гіія  ігo ч .г . 3, тtз. З  іі  нз . 	гзгг  Законгт  за  
н rз~г IенескІ t,те  іі  г~зіінСнсGВіі#і~ оііzногііеіьз.ея  е  дествйта . јіегііеіпр zірангі  в 	ііедіікі fіііі  
УЗр~qіерег~ сz7 ен  данънен  јіе:>rcuм, свързаніітпе  с  іrzях  _7иа  іі  mex н urrіB і.іейсіпвііі rа~зніі  
со&іігвен  и  ці  ізtі  о&ісtіо~па  ггсзЗіьіјіія  2, в  коя#ао  е  нстіірав~тьа  іііомяяьа  с LfзіrіјіііВСі iе  пст  
гапјг~~лfяиі .ьяіrіа  rіоеочена  в  іігочха  гііі  о ?ряз~іј ?а& 2. 

Във  вцъзка  е  гrэјзното, тсrэжеtсияfна 	сіnаntнра, че  е  необл.ідгиг rrт  тіа  асн©ван, -г  
54, аг. 8 orrg і3О1Ј, дьа  се  изиска  ат  участнцка  "/іЖЕі  БИ  ЕГіЕKГРОНИКС '~ 

EUGі?і  да  нредстаsи  допълнител ►ео  етаес?ниrпе  г}vк,ументи : 
іlо  оособеии  позициg 1>  
? . 	- оірсrзеи  J1~ ? с  ііоzzълz ена  от  аее zзса  иеzфopіеаzіеея  zz ііо ; 
- Част  ј 	 ггоізсзжене zя" от  іzего , гсато  е  еzея  сзсјзиііе zале zо  дават  еъгззаее zе  

Възлож zzтедяг  за  ііoзітzzz лtоетьі z зіо  .Еокаіеентите , іzодкреііяа zіzе  еzеzфојзгіагаията , есоято  е  
гтредоставее zа  в  еьответе zата  тzает, ра .зде.іz, тсзт zкаiеz oт  ііјіел zставен zzя  за  г~е.izеzте  іza 
rгрогаедурата  за  въздаrаеzе  ііa о~зеіхеетвее zата  гторьт zка. кто  съгіхевреіеее zеzо  елелва  да  ііосот zат  
кратко  оіzzzсanzze еzа  еьгіата , 

2. ектгараеаuя  ііо  тzл. З , т. zz тzзг. 4 от  Закона  за  икое zоіеит zеске zте  zz фие zаеzсtзви rе  
отеzогтіене zя  е  дружествата , реге zсгре zјзаеzеz в  еориед zzкіаzzzz  гzјіеференіае zаіzееz даеzьчен  режиіе , 
свързае zите  е  тях  ,ггzzzіа  zі  техе zеzте  . е~ствеете _-Тни  со&твее zеzт€zі  за  нежае zка  Ііео&еzова  в  
еа.атzеството  еzа  уттравіггел  іza дра zа.ествоггз  ".1ЖEІ  БІІ  Іі  ТР(1іІІІ  ІСХ3Д  - ііо  
о~разега  & 2 (в  ореzгинЗл~. 

іlо  оособена  позкппи  2•  
I, ЕДС  - ое5ј.іазегј  . .І  е  ііоііъзтнена  от  утzаете zеzка. инфоріеагаіея  zz ііо : 
- част  аТI"3ак..~ючите .тни  гго:кіжения  от  него , като  с  нея  офидиалтнсз  діват  сьгЈзас zіе  

Въззоже z гед  ла  zzозтутzn зіостъіі  до  д©кіент zzте, ііодкреі zягzіzz zzнфорііаіаегіта , коsато  е  
ііјіе.іоставена  всъответната  тzаст, разде  т, тотzкаiеz от° іірелzставенuя  за  іае.тігете  на  
проіледујата  за  въз. іагане  на  о~зzzіетвената  тторъЧеса, като  еътzіевјіегееннсз  с.ігеі  a зі a ііоеочат  
кратксз  огге zсаиzzе  на  съzzіата. 

2. Деклараіл zzя  гго  тzл . З . т. zі  тzзг, 4 от  Закона  за  еzконоіеит zесті zі rе  еz феzегаеzеовз.те  
отногаzенzія  сдрvжествата , јіегистјіе zраnи  в  горисд zzкі.іеzеz ііјіефејіее zііеzаЈен  даіzъчен  реж ii~r. 

евързаните  е  тях  лиzла  и  технzzге  де~гетвитезі z еz со&твенzzјіи  за  ( гіежанка  Jlео&нова  в  
качеетвого  zіa угrравuтезі  на  лражес  rвотсз  "ДК Iа  БІІ  ? ЈІКТР  ІІ  СХ}Д  - гто  
о~разега  Г  2 (в  оре zтцхазі~. 

і  
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"КОНТР~С~" АД  

При  првверката  на  двкументИте , квгихсията  устанвви  следнвтв : 
1. Съгласнв  част  III "4схввания  за  изктгівчване ", раздел  В "QснввахИя , свързахи  с  

несъствятелнвст , квнфлИкти  на  ихтереси  или  првфесивхалхв  харушение ", дясха  квлона , 

участхиците  следва  да  декларираТ , дали  катв  иквхвмИчески  вператор  са  в  едха  вт  
следнИте  Ситуации : а} вбявен  в  несъGтвятеггхвст , Или  б} Предмет  на  ПрвИзввдСтво  пв  
несъствятелнвст  или  ликвидацих , или  в) спвразумехие  с  кредитврите , или  г} всякаква  
аналвгична  ситуация , възнихвагца  вт  сквдна  ирвцедура  съгласнв  нацивназгните  заквхвви  и  
подзаквхвви  актвве , или  д) негввите  активи  се  администрират  вт  ликвидатвр  или  вт  съда , 
unu e) ствпанската  му  дейнвст  е  прекратена? 

В  nрЕдстnявЕния  EEДQП  - tзбразЕц  ,1V'~I nсз  обrзсобгна  nrззиция  I, учястникът  в  чactn 
III "Оснгзsания  зя  изктгюцванЕ  ", рстздејі  В "С?еновяния , евърsани  е  нееъетгтятЕтанвЕт , 
кtзнфликти  ня  uнtnEpEeu или  nрофЕсисзнално  нtаруисение  ", дясна  кгззтгзнгт  не  Е  нcrnpasuл  
vтбЕлязsанЕ  дали  Е  в  Едня  от  слЕднитЕ  ситуации . я) гзбявЕн  в  нЕсъстоятелн rзст , изти  б~ 

nрЕдмЕт  ня  tгроиsводство  nгз  нЕсъстоятЕлносі rt unu ЛΡиквидяция , итаи  sj cnoperзумeнuE с  
кредиторитЕ , или  г  seяxrxxscг  tгнаrтогична  ситуация , аъзникваи ~ст  от  еходня  процЕдура  
Съ?ТtСдСн0 н tXцuOн tUdнuttPE 3tZxt1н08u и  72вд3LaxtT нC?8й  Ctxmf}8 Е, uliu С) нЕгО8итЕ  tixitZUBU СЕ  
ядминиетrгрирят  от  ликsидатор  игти  гзт  съда, или  Е  Етtзnанската  му  дЕйност  е  
nрекрятЕня ? Във  връзка  с  гtзрЕизлвз rсЕноэnв, ко.пяисията  нЕ  л.tозкЕ  да  xtanprxsu обвснвван  
usstзд, оrtангтсн tз  нгиtичигто  нгt nоегзчени tnЕ  no-гtзре  оснввания  за  изКлнзчванЕ  
(оtпстряняванЕ .L. В  случ trй, чЕ  зtг  учаетника  Еа  нялицЕ  гореци tпиранитЕ  сзенсзвания  за  
изклзvчванЕ , Е  нЕtзбхtтдилtо  съи~ият  дя  tзnuutE прЕдnриЕтитЕ  мЕрки  sa надЕзкдн tзст  в  
ЕЕДQ17 - образЕц  Na 1, кякто  и  да  nрилозfеи  докумЕнти  като  дrrxaзatnEлemso за  нЕгввата  
нCIдEжC}нOCtYt. 

2.В  вбявлениетв  за  в6rцествената  пвръчка  - твчка  1 вт  Раздел  III.1.3) "Технически  
И  првфесИвнални  възмвживсти ", се  ИзИсква  ``Списък  на  Двставките , квИтв  са  GхвднИ  с  
предмета  на  вбосвбехата  пвзиция , изпълнени  през  последхите  3(три) гвдихи  вт  датата  на  
пвдаване  на  вфертата , с  пвсвчване  на  ствйхвстите , датите  и  ггвлучателите , заедхв  с  
двказателствв  за  извърцшената  двставка . 

СпИсъкът  се  пвпълва  в  ирилвжения  към  двкументацията  за  вбществената  пвръчка  
вбразец  З&] - ЕЕДОП  (част  IV, буква  В , т. 1б). 

Забележка : Участниците  декларират  съвтветствиетв  сИ  с  пвставехИте  вт  
Възлвжителя  критерии  за  Ивдбор , втнасящИ  се  дв  техническИте  и  првфесивналнИ  
сггвсвбнвсти  чрез  пвг€ълвахе  на  част  IV, буква  В  и  Г  вт  ЕЕДQП  - вбразец  1(катв  за  
всяка  вбвсвбена  пвзицИя  се  представя  пввтде .анв  пвпътгхен  вбразец  ЛГ~I - ВЕДОП ) вт  
двкуменщИята  за  участие . Участхиците  rтвсвчват  двказателствв  за  всяка  извършеха  
двставка , вписаха  вт  тsгх  в  ЕЕДОП . Двказателствата  следва  да  бъдат  издадени  вт  
пвлучателя  или  вт  друг  квмггетентен  врган  или  чрез  пвсвчване  на  публгячен  регИстър , в  
койтв  е  публикувана  ихфвргиация  за  двставката . В  случай , че  двказатезгствата  не  са  
вклкзчехи  в  rгубличех  регистър  или  не  са  пу6личнв  двсТъпни , към  пвпълнения  ЕЕДQП  
участниците  представят  съвтветнвтв  двказателствв  под  фврмата  на  заверенв  квпие . 

Минималнв  Изискване  за  в6освбеха  пвзиция  1: Участниците  ггв  обвсвбена  ггозиция  
Na 1 следва  да  са  изпълнили  пвне  3{три} дейхвсти  с  предnпет , схвден  с  Твзи  на  съвтветната  
вбвсвбена  ивзИция  за  пвсзгедхИте  3{три} гвдини  вт  датата  на  €гвдаване  на  вфертата . 

За  схвдни  с  тези  по  ггредмета  на  вбвсвбена  пвзиция  N~ 1 се  приегиат  двставки  на  
резервхи  части  за  квмпкзтърни  квнфигурации ." 

В  nрЕдставЕния  ЕЕДОП  - rзбразЕц  & I na сзбгзс rзбЕна  nозиция  I, част  Itl "KритЕрии  
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за  nодбrзр  " Раздел  В "Технически  u nрвфееигзнялни  сnоеrзбнвсти  ", rrсочкя  16, учястникът  
е  nосочил  4 (четири) дгтстявки . За  дсзстявките  вклтгзчени  в  сnисъкя  ся  nредстявени  3 

(три) г3окязятелгтва , както  следва . 
2.1. За  nървята  orn еnисъка  дtзсtnсгвка  учстстникът rз  е  nредстсгвил  ІІнф tзрмяция  зя  

изnълнениетв  на  догtзвtзр  за  сзбществена  nоръчка  с  нrзмер  00311-2014-0026 гзт  Регистъра  
на  обществените  nrзръчки  (РО17). Виднв  orn nредставената  Пнформация  ее  касае  за  
изnълнен  доггзвгзр  N~ 22 от  22.04.2015 г. nrз  обсзсобена  nозиция  2 - lіредоставяне  nвд  
наем  на  221 камnютърни  ксзнфигурации  lнастnлни  ксзлгnrvтри  с .мrзнитtзрl u серsизната  им  
nсздг3рьзгска  за  нуждите  на  Агенцията  no зяетrзстта  и  терит €триалните  гi nсгделения  ". 
Договорът  е  скrгючен  въз  гзенввя  ня  nроведена  гзбщеетвена  nгзръчка , чрез  гзткрита  
nроцедура  е  rзFтект  - дветявки  и  nредмет : "Достазкя  чрез  наем  на  многвфункцисзнятгни  
устройства , кгзмnютърни  кtзнфигуряции  и  ко.зиnлекено  хардуерна -софтуерно  реигение  за  
информационна  сигурноет  no гзбособени  nсззиции  ", t?т  nредставехотв  дсrказятелствв  
комисиятя  не  мозrее  да  наnрави  rзбоен tзван  извод , извъриіена rnа  дгзетявка  да  е  с  npet3мerзз , 
еходен  е  nредмета  на  дбособена  nозиция  1 вtn настоящатя  nrзръчка , а  именнсз  дгзставка  
на  резервни  части  за  кvлаnютърни  конфигурации . 

2.2. За  sтгзрата  сзт  сnисъкя  дrзетавка  участникът  не  е  nрилгззrсигг  доказате  тствv 
от  nгзсочениsгт  в  еnиеъка  nолучятел  - 4генция  nгз  зяетоетта , но  е  nоесзчил  електронна  
врьзкя . След  cnpasxa в  nрtзфизаа  на  куnувача  на  Агенцията , комисията  установи , че  
участникът  е  участвал  в  rтбществена  nоръчкя  гтбявена  чреs nубличня  nгзканя  изх. Nв  20- 
00-5724 вт  08.12.2014 г. с  nредмет , "Сlсигуряване  на  извънгаранционна  nоддръжка  и  
рем rзнт  на  ксзмnютърни  конфигуряции  и  nериферни  устройетва  зя  нузtедите  на  
Агенцизтзnя  no зяетоеття  и  терит rзриалните  й  nвделения " u гзбект  ня  nоръчката  - услуги . 
В  резултат  на  nposedexama nrзръчка  е  сключен  с  учаетника  дQговор  .Т& 5 гзт  21. Q1, 2015 г. , 
еъе  срсэк  дсз  31.12.2015 г. на  стойнвст  65 999, OQ лева  за  извърисване  на  извънгаранцигзння  
nгзддръз rска  и  ре,мtзнт  на  кrзмnютьрни  кrзнфигурации  и  nериферни  устргзйства , 
П€зсачената  nсз-ггзре  информяция  е  nублична  имозгее  дя  6ъде  изтеглена  на  ядрес : 
іvwиr,aovernment.b,  Првфил  на  куnувача , Архив , Публични  nrзкани . С  аглед  на  
изложенотв , кгтмисията  nриема , че  ее  касае  за  възлсзжена  и  иsnълнена  услуга, u не  може  
дя  няnряви  обосновян  извсзд , че  се  касае  sa дгзстявка  с  nредмет , ехвден  с  nредмета  на  
обгзсгзбеня  nгззиг{ия  1 от  няетсзящята  nrзръчка , а  именно  двставка  ня  реsервни  чясти  за  
комnютърни  квнфигурации . 

2.3. За  третата  от  сnисъкя  дгзстяsка  участникът  е  nредставил  Удвстстверение  за  
дtзбро  иsnълнение  с  изх. Na 18-00-3528#1 гзт  19.0$,2815 г., иsдадено  от  Агенция  nсз  
зает rзстта , Видно  сзт  nредставенотв  удrзстоверение  се  касае  за  догсзвор  N 15 е  
nрес3мет: "Оеигуряване  на  извънгарянционнгз  nсзддръжкя  и  ремtтнт  на  комnкзтърхи  
конфигурации  и  nериферни  устрсзйсзnва  за  нузrсдите  на  Агенгlиятя  nrз  sаетсзетта  u 
териториалните  й  nоделения  ", със  срок  11.113.2014 г. - 31.12.2014 г. След  cnpasкa в  
nубличния  регистър  ня  Агенг}ията  no сзбществехите  nоръчки  (f1ОП), ко.пtиеията  
устангзви , че  дrзговrзрьт  е  сключен  ввз  сзснова  на  nрtзведена  tгбщеетвена  nвръчка , о&явена  в  
РС?П  на  АОП  nод  номер  00311-2014-0041. Съгласно  nубликуванот tз  в  РОП  обявление  01 - 

Услуги  ntз  nсзддързlсяне  и  ремгзнт  (вкл . инсталиранеj на  машини  и  съвръзtсения , се  каеае  зя  
уелуга  с  код  no Класификатгзра  ня  017 {СТ~Р} 50321000, 50323000, 50323200 - ycnyru no 
ремtзнт  на  nерсонялни  ко.мnютри , услуги  nсз  nоддързкане  и  ре.ляонт  на  nериферни  
комnютърни  устnр€зйетва ; уелуги  no релаант  на  nериферни  кtзллnюtnърни  устргтйства . С  
гзглед  на  излгззtсенотсз , квмисията  npueмa, че  се  каеае  за  възлсзз rеена  и  изnълнена  услуга, u 

не  мозгсе  да  наnряви  rзбоснвван  извсзд , че  ее  касае  за  дсзставка  е  npeдмetn, сходен  с  
nред  ~~ета  на  rтбгзсгзбена  nозиция  1 сзт  настоящата  nсзръчка , а  ииенно  даставкя  на  
резервни  части  за  кtzмnютърни  конфиzурации . 

2.4. ,За  четвъртата  от  сnиеъка  дrзставкаучястникът  е  nредставиі  Удгзствверение  

с  изх. .N~ 26-465 от  28. 08.2Q15 г., издядено  rзт  Агенци sг  за  социално  nоt3ntзмагане . В  
удастгзверениетсз  са  цитирани  два  догввора  ~Дзговор  N¢ ФС  01-94/06. 08.2012 r. u Доггзвtтр  
Nі  Фс  01-23I11.03.2014 г.), вrn кгтитгз  само  втгзрият  tггзnада  s триггздиигния  период  ат  
датата  на  nrздаване  на  офертата  зя  участие . Пгз  втнгзисение  на  Дtзггзsгзр  .Ј& ФС  01- 

~ 



23111.Q3.2Q14 г., комисиятя  извъриси  сnрявкя  в  nрофиля  на  куnувача  на  4генциятя  зя  
сtзіјиално  nпг3nсзмагяне . След  извършенатя  сnравкя , хrзмисиятrга  усtnянсзви, че  ее  каеае  sa 
rзбијее tnвена  nrзръчкя  вбявеня  чрез  nубличня  nохяна  изх . Л  FД1 ~-4 вtn 10_ ~2.2Q14 г. с  
npeдмeт: "Комnлехсно  еервизнст  иsвънгаранг lионно  гтбслужвяне  на  кtзмnютърня , коnирна  
и  nериферна  техника  на  4СП ". I7редметът  на  вбијес tnвената  nоръчка  е  nрег3остявяне  на  
услуги  nсз  гзсиzуряванет rз  на  извънгяранцисжнсз  сервиsно  сзбслухсване  на  техникатя  на  
~4zeнцusтrna sя  сгзгјиялнгз  nодnгз.магане  - сървъри , настгзлни  и  npexoe г.Gnau кrзлаnютри , 
мгзнитгзри , nериферня  тexxuxя  u UPS' Съгляснгз  nубликуsяната  в  РОП  nублична  nвкана , 
nгзръчкя tnя  е  с  обектn - услуги  с  код  no Класификятора  на  С)П  (С I~P SО(I(Х OQO, 5032((00 - 
ycnyra no ремгтнтn и  nоддръжкя ; услуги  nв  ремон tn и  nоддързгсяне  на  nерсонални  
комnютри . В  nрrзфила  ня  куnувачя  на  Агенгјия rnя, е  nубликуван  и  nроrnгтколът  гтт  
работата  на  длъжностни tnе  ли z{а  sa nrзлучсаване , разглезrсдане  и  оценяsане  ня  nодадени tnе  
оферзnи  no цитирянята  no-ггзре  общесзnвена  nвръчка , гзт  кoйtnrз  е  виг}нв, че  ня  nървв  
мясrnгз  е  клаеиран  "КОНТР4КС"' 4Д. I7ocoчeнanza инфгзрмяция  е  nублична  имгззrсе  дя  бъде  
иsтеzтгеня  на  адрее .  wu1w.a,sp.grзi=erntnent:bg,  Профил  на  куnувяча . С  вглед  на  излtзженгзтсз , 
кгзмисия tnа  nрие.мя, че  се  касае  sя  възлозtсена  и  изnълнена  услугя , и  не  .пгоаtее  да  наnрави  
обгзенвван  извод , че  се  касае  за  достnавка  е  npedмem, схtзден  с  nредмеnзя  ня  вбос rзбена  
nвзиция  1 гэт  настояијяпга  nvръчкя , я  именн tз  дветавка  нареsервни  части  sa комnюrrгърни  
ксзнфигуряции . 

Във  аръзкя  е  глрнvтv, комисиятя  кvнсnzятиря , че  е  неvfзхvдим tз  нtа  rзснvвянне  
чл. 54, ял. 8 onz HIІЗQH, да  се  изиекя  vm учяа ?тникя  4Д  дя  nредстяви  
двнълнитег €но  етеедните  доку,лtенnzи; 

I. ЕЕДОП  - образец  .tV_Q 1 с  гюпъЛнена  от  участнИка  Информация  и  По : 
- част  III "Оснсзвания  за  изкЛкзчване ", раздеЛ  В "Qснавания , свързанИ  с  

несъстоятеЛхост , кохфЛИкти  на  ихтересИ  ИЛи  прсзфесисзхалхо  наругИенИе ", дясна  ксзЛона , с  
сзтбеЛязване  дали  участхикът  е  в  една  от  сЛедхите  ситуации : а} сзбявен  в  несъстоятеЛност , 
иЛи  б) предмет  ха  ПрсзИзводствв  Пв  несъстсзятелхост  иЛи  Ликвидация , ИЛИ  в) сПсзразуменИе  
с  кредитврите , или  г) всякаква  анаЛсзгична  ситуация , възхиквагца  от  сходна  Прсзцедура  
съгЛасно  хационаЛните  заквховИ  и  подзакохсзви  актсзве , ИЛИ  д) негввите  активи  се  
адмихистрират  от  Ликвидатор  иЛи  сзт  съда , ИЛИ  е) стоПанската  му  деЙхост  е  прекратеха ? В  
случаЙ , че  за  участника  са  халИце  гtзрецитираните  асхования  за  отстранява , та  създият  
сЛедва  да  Представи  двкументи  за  дсзказване  на  Предприетите  мерки  за  надеждх €зст . 

- част  IV "Критерии  за  пtзд6tзр", РаздеЛ  В "Теххически  и  Прсзфесисзхални  
спtкабхости ", тсзчка  1б  - Списък  ха  двставките , които  са  схtздни  с  предмета  на  
сзбгцествената  псзръчка , изпъ .лнени  През  псэсЛедните  3(три) гсздинИ  вт  датата  на  подаване  
на  афертата , с  Псзсвчване  на  стсзихсзстите , датИте  И  псзЛучатеЛите , заедн4 с  Дсзказателство  За  
Извъргиената  доставка . УчасТхикът  Пtзсвчва  двказателство  за  всяка  извъргиена  дtзставка , 
tзписана  от  xero в  ЕЕД4П . ДсзказатеЛствата  сЛедва  да  бъдат  издадехи  вт  ПсзЛучателя  или  вт  
друг  ксзмПетентен  4рган  иЛи  чрез  посочвахе  ха  ПубЛичен  регистър , в  коЙтсз  е  ПубЛикувана  
инфврмация  за  дсктавката . В  случаЙ , че  дсзказатеЛствата  хе  са  включенИ  в  пу6ЛИчен  
регистър  ИЛИ  не  са  Публичнсз  дсзстъ rіхи , към  ПоПъЛнехия  ЕЕДОП  участникът  представя  
съсзтветнсзто  доказателства  пtзд  фсзрмата  ха  заверен tз  копие . 

Минилаялн v изиеквяне  за  обсзсобена  позиция  1: Участникът  псз  сзбособеха  псззиция  
У&1 сЛедва  да  е  изПълнил  поне  3(три) дейхости  с  предмет , схадех  с  тсззи  на  съсзтветната  
сзбоссзбена  позиция  за  пскледните  3(три ) години  от  датата  ха  подаване  на  офертата . 

3а  схсздхИ  с  тезИ  Пв  Предляета  на  tзбсзссзбена  позиция  Na1 се  гzриемат  дtзставкИ  на  
резервхи  частИ  за  комПютърнИ  квнфиrурации ." 

Ня  vснtзвяние  чл. 54, язт: 9 vm HПЗОH, казмисиятя  оnрвделя  ня  учястннкя  
`sК(~HfiPAKC" Ад  ерvк  зя  nрва3стявяне  ня  дvtаълнително  изискяните  документи  onz 5 
{нет} ряFnтни  дни, вчитян v vtra дятятя  ня  tгvлучяаяне  ня  няствятция  npvmv кvл. 

Ка  сзснование  чЛ . 54, ал . 9 от  ППЗQП  в  срок  дсз  5 ра6втни  дии  вт  ПоЛучаванетсз  на  
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Прсзтоквла  участниците , по  сзтнопгение  ха  коитсз  е  констатирансз  несъсзтветствие  ипи  лиПса  
на  инфсзрмация , могат  да  представят  на  комисията  нов  ЕЕДП  и/или  други  докумехти , 
кйиТсз  СЪдЪрЖаТ  ПрОМеиенгз . и/иПи  А,ОПЪЛнена  инф (зрМация . Д4ПЪПниТе JIIi0 ПредtзСТаве FIаТа  
инфсзрмация  може  да  обхваіца  и  факти  и  обстоятелства , които  са  настъпили  след  крайиия  
срвк  за  zтсзлучаване  на  сзферти  или  заявления  за  участие . 

На  оснввание  чл . 54, ал. 12 от  ППЗОП  сзтед  изтичане  на  срсзка  за  Получаване  на  
дсзпълнително  изисканите  дсзкументи  сзт  участнидите , ксзмисията  гце  разгледа  
допълнително  Представените  документи , €зтноснсз  съответствиетсз  на  участниците  с  
изискванията  към  личнсзтсз  състояние  и  критериите  за  псздбсзр  и  гце  вземе  регцение  
отнвсио  допускане  ха  участниците  до  п€з-натаТъгпхо  участие  в  пуб .яичнот tз  състезание . 

Джументите , изисквани  от  участииците , с .яедва  да  бъдат  изПратени  на  адрес . гр . 
Сtзфия  13{}3, бул . "Александър  Стамболийски " К  62-64, L~ентразгнсз  утгравтгение  на  К4И . 
Документнте  следва  да  бъдат  Представени  в  загтечатан , непрозрачен  плик  със  сзгедния  
надпис : "допълнение  към  сзферта  за  обгцествена  Поръчка  с  предмет . "Дrзсrnавка  ня  
резервни  часзаги  за  pя6otrtнu етанции  sa iУ  u ТП  нст  НОІ.Г  na вбос tзбени  nosuцuu: 
Обособена  nоsиция  I: Дстnавка  на  pesepsнu часrnи  sa рабо tпни  сnаянции  Fujiisu-Ѕiemens 
Esprinгo Р5925, P27b0 и  Р9ц( б; Обдсобена  поsиция  2: Дocrrtaeкa ня  реsервни  части  за  
рабtзтни  станции  НewZett-Pccckcard Соmpag 6Q(15 Pгo S`FF". 

На  етап  разгзгеждаке  на  документите  Пв  чл . 39, ал. 2 от  ППЗОП  за  съсзтветствие  с  
изискванията  към  ттичиото  състсзяние  и  критериите  за  Подбор , псзставени  ат  Въззі €зжитеггя , 
ксзмисията  приключи  свtзята  работа  на  26.t}8.201 б  година . 

Настоящият  Прtзтокол  се  състви  от  8 (осем  страници . 
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