
РЕШЕНИЕ 

НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ 
 

05.03.2015 г.                     № 22                гр.София 

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от извършен предварителен подбор в 

ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на комуникационно-информационно оборудване и 

оборудване за защита на класифицирана информация” по обособени 

позиции 

На основание чл.79, ал.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол от 

24.02.2015г. за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-

6/15.01.2015г., изменена и допълнена със заповеди № ЗОП-7/28.01.2015г. и № ЗОП-

13/19.02.2015г. за провеждане на ограничена процедура с предмет „Доставка на 

комуникационно-информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 

информация”, открита с мое Решение № 107/17.11.2014г. и т.2.1. от заповед № ОХ – 

117/13.02.2015г. на Министъра на отбраната 

 

ОБЯВЯВАМ: 

І. Кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти : 

I.1. По обособена позиция 1 с предмет „Доставка на комуникационно-

информационно оборудване, съгласно част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация 

ТС С93.1969.14“: 

 

1. „Контракс“ АД; 

2. „Стемо“ ООД; 

3 „Лирекс БГ“ ООД; 

4. „Телелинк“ ЕАД. 

 

I.2. По обособена позиция 2 с предмет „Доставка на оборудване за защита на 

класифицирана информация, съгласно част II от Таблица № 1 на Техническа 

спецификация ТС С93.1969.14“: 

 

1. „Контракс“ АД; 

2. „Стемо“  ООД; 

3. „Лирекс БГ“ ООД; 

4. „ИТА Инженеринг“ ООД; 

5. „Балкантел“ ООД. 
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I.3. По обособена позиция 3 с предмет „Доставка на софтуер, съгласно част III от 

Таблица № 1 Техническа спецификация ТС С93.1969.14“: 

 

Няма кандидати, които да отговарят на обявените от възложителя изисквания. 

ІІ. Кандидати, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотиви 

за това: 

II.1 По обособена позиция 1: 

1. „Сиенсис“ АД: 

 

Видно от представените разяснения, представени от кандидата, същият твърди, че е 

представил сертификати по ISO за производителите Сиско Системс и Хюлет Пакард, 

покриващи позициите, по които участва. Посочено е също така, че ако на етап 

представяне на предложение за изпълнение на поръчката се окаже, че има продукти, за 

които не е представен сертификат по ISО за производителите им, сертификатът ще бъде 

представен като част от предложението за изпълнение на поръчката. 

В заявлението на кандидата и допълнително представените документи на основание 

чл.79, ал.2 във вр. с чл.68, ал.9 от ЗОП, липсва сертификат на Хюлет Пакард, за който се 

твърди, че е представен. Цитираният сертификат не е посочен и в списъка на документите 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

С оглед твърденията на кандидата, че липсващите сертификати ще бъдат представени 

на етап предложение за изпълнение на поръчката следва да се има предвид, че съгласно 

ЗОП няма правна възможност, документ, който е изискуем на етап представяне на 

заявление и предварителен подбор на кандидатите, какъвто е сертификатът по ISO или 

еквивалентен на производителя на изделието/продукта, да бъде представен като част от 

офертата, съответно предложението за изпълнение на поръчката. 

Предвид гореизложеното, кандидатът „Сиенсис“ АД не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката, а 

именно да притежава валиден сертификат на производителя на всички предлагани 

изделия/продукти, доказващ, че същите са произведени в условията на документирана, 

внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на него 

стандарт в държавата на производителя. 

2. „Балкантел“ ООД: 

 

Видно от представените от кандидата разяснения, по обособена позиция № 1 за 

изделието/продукта, посочен в част I, т.1.21 на Таблица 1 от ТС С93.1969.14 кандидатът е 

уточнил, че съответният сертификат по ISO на производителя е ISO/IEC 17025:2005 на 

MebTechnicNord GmbH. В заявлението на кандидата и в допълнително представените 

документи на основание чл.79, ал.2 във вр. с чл.68, ал.9 от ЗОП, цитираният сертификат 

липсва. Предвид гореизложеното, кандидатът не отговаря на изискванията на възложителя, 
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посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката, а именно да 

притежава валиден сертификат на производителя на всички предлагани изделия/продукти, 

доказващ, че същите са произведени в условията на документирана, внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на 

международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на него стандарт в държавата на 

производителя. 

II.2. По обособена позиция 2: 

Няма кандидати, които не отговарят на изискванията на възложителя по обособена 

позиция № 2. 

III. 3. По обособена позиция 3: 

 

1. „Контракс“ АД 

 

Кандидатът не е представил валиден сертификат на производителя, издаден от 

акредитирано лице за продукта, посочен в част III, т.3.1.11 от Таблица № 1 на ТС С 

93.1969.14 – Embarcadero RAD Studio XE6. Кандидатът е представил писмо, в което е 

посочено,че не може да бъде представен сертификат, издаден от акредитирано лице, тъй 

като фирмата-производител на софтуерния продукт Embarcadero произвежда в 

съответствие със своя собствена Система за управление на качеството и съответно не 

притежава сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен. Представеното от кандидата 

писмо не представлява сертификат, не е издадено от акредитирано лице и не удостоверява 

обстоятелството, че всички предлагани изделия/продукти са произведени в условията на 

документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен 

на него стандарт в държавата на производителя.  

Предвид изложеното, кандидатът не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 

 

2. „Стемо“ ООД: 

 

Съгласно раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката, кандидатът 

следва да представи копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, 

доказващ, че изделията/продуктите, които ще бъдат доставяни са произведени в условията 

на документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен 

на него стандарт в държавата на производителя. 

В случая, кандидатът не е представил валиден сертификат на производителя, 

издаден от акредитирано лице за продукта, посочен в част III, т.3.1.11 от Таблица № 1 на 

ТС С 93.1969.14 – Embarcadero RAD Studio XE6. Сертификатът не е представен в 
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заявлението на кандидата, нито в допълнително изисканите документи на основание чл. 68, 

ал. 9 от ЗОП. 

Предвид изложеното, кандидатът не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката.  

 

3. „Сиенсис“ АД: 

 

Кандидатът не е представил валиден сертификат на производителя, издаден от 

акредитирано лице за продукта, посочен в част III, т.3.1.11 от Таблица № 1 на ТС 

С93.1969.14 – Embarcadero RAD Studio XE6. Кандидатът е представил писмо, в което е 

посочено,че не може да бъде представен сертификат, издаден от акредитирано лице, тъй 

като фирмата-производител на софтуерния продукт Embarcadero произвежда в 

съответствие със своя собствена Система за управление на качеството и съответно не 

притежава сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен. Представеното от кандидата 

писмо не представлява сертификат, не е издадено от акредитирано лице и не удостоверява 

обстоятелството, че всички предлагани изделия/продукти са произведени в условията на 

документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен 

на него стандарт в държавата на производителя.  

Предвид изложеното, кандидатът не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 

 

4. „Лирекс БГ“ ООД: 

 

Съгласно раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката, кандидатът 

следва да представи копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, 

доказващ, че изделията/продуктите, които ще бъдат доставяни са произведени в условията 

на документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен 

на него стандарт в държавата на производителя. 

В случая, кандидатът не е представил валиден сертификат на производителя, 

издаден от акредитирано лице за продукта, посочен в част III, т.3.1.11 от Таблица № 1 на 

ТС С93.1969.14 – Embarcadero RAD Studio XE6. Сертификатът не е представен в 

заявлението на кандидата, нито в допълнително изисканите документи на основание чл.68, 

ал.9 от ЗОП. 

Предвид изложеното, кандидатът не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката.  

 

5. „Телелинк“ ЕАД: 

 

Кандидатът не е представил валиден сертификат на производителя, издаден от 

акредитирано лице за продукта, посочен в част III, т.3.1.11 от Таблица № 1 на ТС 

С93.1969.14 – Embarcadero RAD Studio XE6. Кандидатът е представил писмо, в което е 

посочено,че не може да бъде представен сертификат, издаден от акредитирано лице, тъй 
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като фирмата-производител на софтуерния продукт Embarcadero произвежда в 

съответствие със своя собствена Система за управление на качеството и съответно не 

притежава сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен. Представеното от кандидата 

писмо не представлява сертификат, не е издадено от акредитирано лице и не удостоверява 

обстоятелството, че всички предлагани изделия/продукти са произведени в условията на 

документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен 

на него стандарт в държавата на производителя.  

Предвид изложеното, кандидатът не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 

 

6. „Балкантел“ ООД: 

 

Кандидатът не е представил валиден сертификат на производителя, издаден от 

акредитирано лице за продукта, посочен в част III, т.3.1.11 от Таблица № 1 на ТС 

С93.1969.14 – Embarcadero RAD Studio XE6. Кандидатът е представил писмо, в което е 

посочено,че не може да бъде представен сертификат, издаден от акредитирано лице, тъй 

като фирмата-производител на софтуерния продукт Embarcadero произвежда в 

съответствие със своя собствена Система за управление на качеството и съответно не 

притежава сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен. Представеното от кандидата 

писмо не представлява сертификат, не е издадено от акредитирано лице и не удостоверява 

обстоятелството, че всички предлагани изделия/продукти са произведени в условията на 

документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен 

на него стандарт в държавата на производителя.  

Предвид изложеното, кандидатът не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 

На основание чл.79, ал.13 от ЗОП, Решението да се изпрати в тридневен срок до 

всички кандидати. 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 

(десетдневен) срок от получаването му.  

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“ 

 

 

/п/                         ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ 

 


