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Проект „УЧИМ И ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО“ Договор № BG05M2OP001-3.002-0019-C01, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Средно училище „Черноризец Храбър” 

Гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен 

Ул. Слави Петков  № 6 , тел. /факс 0538 42039 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на комисия,назначена със Заповед № 555/ 07.07.2017 г. 

на Директора на Средно училище „Черноризец Храбър“ 

 

Днес 07.07.2017 г., в 13,30 часа, в  ст. 29, ет. ІІ  на Средно училище „Черноризец 

Храбър“, гр. В. Преслав, ул. Слави Петков № 6 започна работа комисия, назначена със Заповед 

№ 555/ 07.07.2017 г.на възложителя – директор на Средно училище „Черноризец Храбър“, в 

състав: 

Председател – адв. Галина Бонева 

Членове         

- Даниела Йорданова – ръководител проект 

-  Ирина Димова - експерт обществени поръчки   

със задача да разгледа и оцени получените оферти за обществена поръчка с обект,  съгласно чл. 

3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „доставка“ и предмет: „Избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: Доставка на IT оборудване, външни устройства и консумативи (тонер касети) в 

рамките на проект: „Учим и живеем заедно“, финансиран по договор № BG05M2OP001-

3.002-0019-C02 с бенефициент СУ „Черноризец Храбър“, въз основа на публикувана „Обява“ 

изх. № 514/ 27.06.2017 г., вписана в АОП под  № 9065665 от  27.06.2017 г. 

Съгласно изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП се констатира, че за участие в публичните 

действия на комисията по отваряне на постъпилите оферти и обявяване на ценовите 

предложения са се явили участници или техни упълномощени представители, както следва: 

- Вероника Валентинова Георгиева - упълномощен представител на Кооперация „Панда“ 

гр. София с Пълномощно с рег. № 6038 от 23.03.2016 год. при Нотариус с рег. № 622 на 

Нотариалната камара в район РС  гр. София – Милена Георгиева  

 

Председателят на комисията оповести списъка на постъпилите оферти в установения от 

възложителя срок за получаване – до 16.00 часа  на 06.07.2017 год. както следва: 

 

№ ИМЕ АДРЕС ВХ. НОМЕР И ЧАС 

1 Майкрософт България 

      

гр. София 1407 

бул. Никола Вапцаров № 55 

1707/30.06.2017 г. 

16:00 часа 

2 Диора ООД 

 

гр. Шумен, 9700 

ул.  Преслав № 6 

1714/05.07.2017 г. 

11:35 часа 

3 СофтКом гр. Велики Преслав, 9850 

ул.  Васил Левски  № 13, Б 

1715/05.07.2017 г. 

11:45 часа 

4 „Офис консумативи“ООД гр. Варна, 

бул.  Трети март   

складова база „Георгиев“ 

1716/06.07.2017 г. 

09:45 часа 

5 „Смарт бизнес къмпани“ 

ЕООД 

гр. София  

кв. Бояна,  п.к. 1616 

ул.“Матей Преображенски „ 

№ 6, ет.1, ап.2 

1717/06.07.2017 г. 

09:46 часа 
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6. СТЕМО ООД гр. Варна, 9000 

ул.  Отец Паисий № 42   

1718/06.07.2017 г. 

14:00 часа 

7. Кооперация „Панда“ гр. София 1784 

бул. Цариградско шосе № 139 

1719/06.07.2017 г. 

14:30 часа 

 

В съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с изискванията по 

чл. 51, ал. 8 – 13 от ППЗОП,, след оповестяване на списъка с постъпилите оферти, 

председателят и присъстващите на заседанието членове на комисията подписаха декларации за 

отсъствие на обстоятелства по чл. 51, ал. 8 – 13 от ППЗОП.  

Комисията установи, че предадените й 7 / седем /  броя оферти са представени в 

запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията в публикуваните в Профила на 

купувача изисквания – „Обява“ и Техническата спецификация и пристъпи към отварянето им 

по реда на тяхното постъпване и обявяване на  ценовите предложения: 

Забележка: След отваряне на опаковка с вх. № 1707/30.06.2017 г, постъпила в 16:00 часа. 

от Майкрософт България , гр. София , бул. Никола Вапцаров № 55 комисията установи наличие 

на Уведомление до директора на СУ „Ч. Храбър“ относно  правата на Microsoft  върху 

операционната система, която следва да придружава описаните за доставка  по т.  1 преносими 

компютърни конфигурации ( лаптоп) и съответно по т.2 компютърни конфигурации,  по силата 

на подписано споразумение с Министерство на образованието и науката за обезпечаване на 

образователните институции, включително училища и детски градини с лицензи за ползване на 

операционните системи.   

 

Участник ПрЦена в лв. (без 

ДДС) 

ПрЦ в лв. (с вкл. 

ДДС) 

Диора ООД 34377,00 41252,40 

СофтКом 35363,70 42443,60 

„Офис консумативи“ООД 28200,00 33840,00 

„Смарт бизнес къмпани“ ЕООД 29972,71 35967,29 

СТЕМО ООД 32071,30 38485,56 

Кооперация „Панда“ 35115,63 42138,76 

 

След приключване на публичната част от заседанието и напускане на присъстващите на 

публичните действия на комисията, в изпълнение на изискванията на възложителя  комисията 

пристъпи към  разглеждане на  съдържащите се документи в офертите на  участниците  и 

съпоставката им за съответствие нормативните  изискванияи и специалните такива по  

Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж»  . 

Съгласно подписания Договор за безвъзмездна финансова помощ, съобразен със 

специалните  изисквания за допустимост на направени разходи от бенефициенти по Оперативна 

програма «Наука и образование за интелигентен растеж», е заложено условие, че  «не са 

допустими за финансиране разходи за дълготрайни материални активи. Съгласно 

счетоводната политика на „бенефициента и „възложител“ по настоящата обществена поръчка – 

СУ „Черноризец Храбър“, за такъв се счита „всеки разход за компютърна и офис техника над 

500 лв. без ДДС“. След направена съпоставка комисията установи, че има участници, подали 

оферти, в които са предложили единични цени без ДДС за 1 брой „преносими компютърни 

конфигурации ( лаптоп) и за 1 брой „компютърни конфигурации“ със стойности по-високи от 

допустимите – „до 500 лв. без ДДС“.  
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След проверка комисията констатира, че в нито в документацията на публикуваната  

„Обява“ изх. № 514/ 27.06.2017 г., нито в самата „Обява“ не е указано на участниците 

посоченото ограничение като изискване, с което би трябвало да се съобразят при подготовка на 

офертите си за участие, и което е довело до представяне на „ценови предложения“, не 

отговарящи на изискванията на настоящата обществената поръчка съобразно изискванията на 

Оперативната програма. Комисията счита, че допуснатият пропуск при подготовката на 

обществената поръчка поставя участниците в неравностойно положение и дискриминира тези 

от тях,които са  предложили по-високи от допустимия праг на същественост цени. Това  води 

до нарушаване на основни принципи на Закона за обществените поръчки, а именно  публичност 

и прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и свободна конкуренция. 

 Въз основа на така направените констатации и изложени мотиви към тях, комисията 

единодушно реши: 

1. Предлага на възложителя съгл. чл. 193 от ЗОП да прекрати възлагането на обществена 

поръчка с обект  съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „доставка“ и предмет: „Избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на IT оборудване, външни 

устройства и консумативи (тонер касети) в рамките на проект: „Учим и живеем 

заедно“, финансиран по договор № BG05M2OP001-3.002-0019-C02 с бенефициент 

СУ „Черноризец Храбър“, въз основа на публикувана „Обява“ изх. № 514/ 27.06.2017 

г., вписана в АОП под  № 9065665 от  27.06.2017 г., чрез публикуване на  съобщение на 

профила на купувача, в което да посочи и мотивите за прекратяването, изведени от 

комисията. 

2. Възлага на Председателя на комисията да предаде протокола и съпътстващите го 

документи „възложителя“. 

 С това приключи заседанието на комисията 

 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

адв. Галина Бонева - ...../п/................                                     Д. Йорданова –  ……/п/……………. 

 

                                 И. Димова  – …………/п/…………………  
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