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Рег. № К – 702/28.07.2015 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  
 

 

от дейността на комисия, назначена със заповед № РД–07–241/17.07.2015 г. 

на началника на Комендантство - МО за разглеждане и класиране на офертите на 

участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на опционална цифрова дискусионна система с вграден модул“. 

 

На 28.07.2015 г. комисия, назначена със заповед № РД–07–241/17.07.2015 г. 

изменена и допълнена със заповед № РД–07–251/27.07.2015 г. на началника на 

Комендантство - МО, се проведе заседание на комисия в състав: 

Председател:   

подполковник Йордан Златев Петков – главен експерт в сектор 

„Материално и техническо осигуряване“ в отдел „Стопански дейности“. 

Членове: 

1. Десислава Динева Истилиянова – старши експерт в отдел 

„Административно и информационно обслужване“; 

2. офицерски кандидат Николай Драгомиров Драгоев – главен специалист в 

сектор „Техническо обслужване и поддръжка на сградния фонд и пожарна 

безопасност“ в отдел „Поддръжка“; 

3. Ивайло Светославов Иванов – главен експерт в сектор 

„Административен“ в отдел „Административно и информационно обслужване“; 

4. Бажена Цветкова Стоянова – главен технически сътрудник по ДРД в 

отдел „Финансово – счетоводен“; 

Комисията констатира, че до 17:30 часа на 27.07.2015 г. в Комендантство - 

МО са депозирани в срок „Допълнително представени документи“ с рег. № 

14/24.07.2015 г. от участника „СТЕМО“ ООД в запечатан непрозрачен плик. 

При отваряне на плика, комисията констатира, че участника 

„СТЕМО“ ООД е предоставил съпроводително писмо и три броя декларации 

Приложение № 5 от раздел II „Изисквания на Възложителя за изпълнение на 

поръчката“.  

Комисията извърши сравняване на предоставените декларации 

Приложение № 5 и констатира: 

- заглавната  част на декларацията е съгласно изисквания на 

Възложителя“ – „Декларация чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ“; 
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- в декларираната част участника е декларирал, че „За мен и 

представляваното от мен юридическо лице не са налице по чл. 3276, ал. 1 и 2 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“, което не е 

съгласно изискванията на Възложителя „За мен и представляваното от мен 

юридическо лице не са налице по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България“. Декларираната част трябва да 

бъде по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България“ 

- декларираната наказателна отговорност е по чл. 333 от Наказателния 

кодекс за деклариране на неверни обстоятелства, което не е съгласно 

изискванията на Възложителя „Известна ми е наказателната отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства“. 

С писмо рег. № 715/23.07.2015 г. изпратено на електронната поща на 

участника „СТЕМО“ ООД в 16:12 часа на 23.07.2015 г. е изисквано да се 

предоставят нови декларации Приложение № 5, съгласно образеца на 

Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията може да изисква документи:  

“Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за 

подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи 

нови,   с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за 

подбор“. 

Съгласно чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията не разглежда документите в 

следващите пликове, ако участника, предоставил допълнителни документи, 

недоказващи съответствието им на участника с критериите за подбор не се 

допуска до следващ етап. Не се допуска, комисията да изисква повторно 

документи, които веднъж са изисквани, но не отговарят на критериите за подбор 

на Възложителя  или други негови изисквания. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовата оферта на участника 

„ФИЛКОМ“ ООД.  Ценовата оферта на участника е съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Предлаганата цена от участника „ФИЛКОМ“ ООД е в размер на 13 550,00 

лв. без ДДС с крайна стойност 16 260,00 лв. с ДДС.  

 Ценовото предложение на участника „ФИЛКОМ“ ООД е в определения 

лимит на Възложителя от 13 600,00 лв. без ДДС или 16 320,00 лв. с ДДС. 

 

Имайки предвид гореизложеното комисията, 
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ПРЕДЛАГА: 

1. Да се отстрани участникът „СТЕМО“ ООД, участника не е 

предоставил на комисията декларации Приложени № 5, съгласно изисквания на 

Възложителя, независимо че комисията е изисквала документите допълнително 

от участника. 

2. За изпълнител на обществената поръчка да бъде избран  участника 

„ФИЛКОМ“ ООД. 

 

Комисията приключи работата си на 28.07.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен на 28.07.2015 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          подп. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД     Йордан Петков 

ЧЛЕНОВЕ:                   1. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД     Десислава Истилиянова 

  2. оф. канд.  заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД     Николай Драгоев 

  3. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД     Ивайло Иванов 

  4. заличено по – чл. 4 от ЗЗЛД      Бажена Стоянова 

 


