
ПРОТОКОЛ
№ 1

Днес 26.10.2015 година в 14.00 часа в  град Шумен, бул.”Симеон Велики” № 60,
заседателна  зала,  етаж  4  се  проведе  заседание  във  връзка  с  провеждането  на  открита
процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за
принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ -Шумен” на назначената със
Заповед  №  №  1015-27-61 от  23.10.2015  година на Директора на  ТП на НОИ - Шумен,
комисия в състав:

Председател
1.   Лалка чл.2 от ЗЗЛД, началник на сектор ЧРПОАСД и
Членове:
2. Кирил чл.2 от ЗЗЛД, началник на сектор ИС
3. Юрий чл.2 от ЗЗЛД, младши експерт в сектор ЧРПОАСД
4.  Даниела  чл.2  от  ЗЗЛД,  счетоводител  в  отдел  ФСД, резервен  член,  поради

отсъствие на Десислава  чл.2 от ЗЗЛД
5.  Пламен  чл.2  от  ЗЗЛД,  главен  експерт  в  сектор  ИС, резервен  член,  поради

отсъствие на Димитър  чл.2 от ЗЗЛД

На председателя  на  комисията  бе  предаден  от  Рени  чл.2  от ЗЗЛД,  специалист,
сектор  ЧРПОАСД списък  с  участниците  и  представените  оферти.  Преди започване  на
работа членовете на комисията подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

Списъкът съдържа 2 (два) броя оферти, както следва:
1. "АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД с оферта вх. № 1028-27-11 / 21.10.2015г., Час: 11:02:43.
2. "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД  с оферта вх.  № 1028-27-12 /

22.10.2015г., Час: 14:42:21.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
"АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД
Офертата на участника съдържа три запечатани плика. Пликът с предлаганата цена

беше  подписан  от  трима  членове  на  комисията.  Отворен  беше  плик  №  2  и  всички
документи в него бяха подписани от трима членове на комисията. Отворен беше плик   №
1 и съдържащите се в него документи бяха оповестени, като се провери съответствието им
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП. 

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
Офертата на участника съдържа три запечатани плика. Пликът с предлаганата цена

беше  подписан  от  трима  членове  на  комисията.  Отворен  беше  плик  №  2  и  всички
документи в него бяха подписани от трима членове на комисията. Отворен беше плик   №
1 и съдържащите се в него документи бяха оповестени, като се провери съответствието им
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП.

С това комисията приключи публичната част на заседанието. 
Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите от Плик № 1

“Документи  за  подбор”  на  участниците за  съответствието  им с  критериите  за  подбор,
поставени от възложителя.

"АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД
Комисията обстойно разгледа приложените документи в Плик № 1 от офертата и

констатира,  че  същите  са  надлежно  оформени,  заверени,  подписани  и  подпечатани.
Комисията установи, че няма липсващи документи. 

След обстоен преглед на всички съдържащи се документи в плик № 1 “Документи
за подбор” на участника, комисията реши, че същия отговаря на предварително обявените



от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  изисквания  и  следва  да  бъде допуснат  до  следващият  етап  от
процедурата.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
Комисията обстойно разгледа приложените документи в Плик № 1 от офертата и

констатира,  че  същите  са  надлежно  оформени,  заверени,  подписани  и  подпечатани.
Комисията установи, че няма липсващи документи. 

След обстоен преглед на всички съдържащи се документи в плик № 1 “Документи
за подбор” на участника, комисията реши, че същия отговаря на предварително обявените
от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  изисквания  и  следва  да  бъде допуснат  до  следващият  етап  от
процедурата.

Комисията приключи работа по плик № 1 в 14:40 часа.

На 26.10.2015 г. в 14:50 часа  комисията продължи работата си с разглеждане на
документите  от  Плик  №  2  „Документи,  свързани  с  предложение  за  изпълнение  на
поръчката” на участниците по същество относно наличието и редовността им.

"АТС-БЪЛГАРИЯ" ООД
Комисията обстойно разгледа приложените документи в Плик № 2 от офертата и

констатира, че участника притежава всички необходими документи. Същите са надлежно
оформени, заверени, подписани и подпечатани. 

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
Комисията обстойно разгледа приложените документи в Плик № 2 от офертата и

констатира, че участника притежава всички необходими документи. Същите са надлежно
оформени, заверени, подписани и подпечатани.

След  разглеждането  на  всички  документи  от  Плик  №  2  „Предложение  за
изпълнение на поръчката” комисията счита,  че горепосочените участници отговарят на
изискванията на възложителя и могат да продължът участието си в следващия етап на
обществената поръчка отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена”. Във връзка с прилагане
на нормативната  разпоредба  на  чл.  69а,  ал.  3  от  ЗОП комисията  ще продължи своята
работа на 30.10.2015 г. от 10:30 часа.

Комисията приключи своята работа на 26.10.2015 г. в 15:30 часа.

КОМИСИЯ:

Лалка чл.2 от ЗЗЛД

Кирил  чл.2 от ЗЗЛД

Юрий  чл.2 от ЗЗЛД

Даниела  чл.2 от ЗЗЛД

Пламен  чл.2 от ЗЗЛД
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