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ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.68, АЛ.7, ВЪВ ВР. С ЧЛ.79, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

от дейността на комисия, назначена със заповед № ЗОП-6/15.01.2015г. за 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на комуникационно-информационно оборудване и оборудване за 

защита на класифицирана информация” 

 

На 19.01.2015г. в 14:00 часа комисия, назначена със заповед № ЗОП-6/ 

15.01.2015г. на Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“, в състав: 

Председател: Емил Тодоров - дирекция „Инвестиции в отбраната“ - МО 

и членове:  

1. Анета Славова – юрист, дирекция „Правно-нормативна дейност”; 

2. подп. Милен Милетиев – дирекция „Комуникационни и информационни 

системи” (резервен член на основание заповед № ЗОП-6/15.01.2015г.) 

3. полк. Димитър Цонев – дирекция „Комуникационни и информационни 

системи”; 

4. м-р Чавдар Димитров – военно формирование 52750; 

5. м-р Танчо Михов – военно формирование 52750; 

6. Елисавета Дунчева – дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”; 

7. Емил Зашев – дирекция „Сигурност на информацията”; 

8. м-р Цветелин Цонев – Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“; 

9. Йордан Цветков – Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“; 

10. к-н Радослав Йовев – РС „Военна полиция“ – София. 

 

се събра на публично заседание за отваряне на постъпилите заявления за 

участие в предварителния подбор по ограничена процедура, открита с Решение № 

107/17.11.2014г. на директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“. 

 

Комисията започна своята работа със запознаване със списъка на постъпилите 

заявления за участие в предварителния подбор. След като се запознаха със списъка, 

всички членове на комисията подписаха декларации по чл.35 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), чл.327, ал.2 и ал.3 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и по чл.50, ал.5 от Вътрешните 

правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедури за 

възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените 

договори, обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014г. 

 

Комисията установи, че в указания в обявлението за възлагане на поръчката 

срок са постъпили следните заявления: 

 

І. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

№ Кандидат Вх. № Час Дата 

1. „Контракс“  АД – по обос. поз. №1,2,3 421/З 13.47 18.12.2014 г. 

2. „Стемо“  ООД - по обос. поз. №1,2,3 422/З 14.22 18.12.2014 г. 
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3. „Сиенсис“  АД – по обос. поз. №1,3 423/З 14.29 18.12.2014 г. 

4. „Лирекс БГ“ ООД - по обос. поз. №1,2,3 424/З 15.45 18.12.2014 г. 

5. „ИТА Инженеринг“  ООД – по обос. поз. 

№2 
425/З 16.02 18.12.2014 г. 

6. „Телелинк“  ЕАД - по обос. поз. №1,3 426/З 16.09 18.12.2014 г. 

7. „Балкантел“  ООД - по обос. поз. №1,2,3 427/З 16.43 18.12.2014 г. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните упълномощени 

представители на кандидатите: 

1. Димитър Борисов Станудин - за „Контракс“ АД с пълномощно, подписано 

от изпълнителния директор на дружеството Йордан Йорданов; 

2. Огнян Ангелов Тошков - за „Стемо“  ООД с пълномощно № 

093/13.12.2014г., подписано от управителя на дружеството Христо Ковачев; 

3. Поля Христова Новакова-Александрова - за „Лирекс БГ“ ООД с 

пълномощно №367/14.10.2014г., подписано от управителя на дружеството 

Димитринка Илиева. 

 

II. ОТВАРЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА - ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията констатира, че всички заявления са подадени в срока, определен в 

обявлението и документацията за възлагане на поръчката и са в съответствие с 

изискванията на чл.78, ал.1 от ЗОП.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете със заявленията на 

кандидатите по реда на тяхното постъпване като оповести документите, съдържащи 

се в пликовете.  

С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 

Присъстващите представители на кандидатите не направиха бележки и възражения 

по работата на комисията. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание като провери за 

съответствието на представените от кандидатите заявления с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  

 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, 

ПРЕДСТАВЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ: 
 

Комисията разгледа заявленията за участие в предварителния подбор по реда 

на постъпването им като констатира следното: 

 

1. „Контракс“ АД: 

Кандидатът е подал заявления за участие в предварителния подбор по 

обособени позиции № 1, 2 и 3.  

1.1. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Cisco Systems, Inc. е 

изтекъл на 27.01.2015г. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

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

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

поръчката, кандидатите следва да представят заверено копие на валиден 

сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, 

удостоверяващ, че предлаганите за доставка 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. В случая кандидатът е представил не сертификат, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, каквото е изискването на 

възложителя, а декларация от продуктовия мениджър Еmbarcadero в 

дружеството, както и декларация от Embarcadero Technologies Europe Limited. 

В така представените документи е декларирано, че предлаганите продукти се 

произвеждат съгласно собствена система на Embarcadero Technologies Europe 

Limited, която обхваща всички бизнес процеси на производството, от началото, 

до края. Представените от кандидата документи не отговарят на изискванията, 

посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението, тъй като не са издадени от 

акредитирано лице по управление на качеството и не е посочен срок на 

валидност, както и не става ясно дали предлаганите за доставка 

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. 

 

2. „Стемо“ ООД: 

Кандидатът е подал заявление за участие в предварителния подбор по 

обособени позиции № 1, 2 и 3.  

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

поръчката, кандидатите следва да представят заверено копие на валиден 

сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, 

удостоверяващ, че предлаганите за доставка 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. В случая кандидатът е представил не сертификат, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, каквото е изискването на 

възложителя, а Удостоверение за регистрация, с което компанията PROXXON 

S.A. заявява, че производството на техните инструменти (изброени в 

документа) е съгласувано с настоящите изисквания на ISO 9001 ff. 

Документът е подписан от служител на отдел за развитие и осигуряване на 

качеството на 29.03.2011г. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

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

поръчката. 

2.2. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Cisco Systems, Inc. е 
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изтекъл на 27.01.2015г. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

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

поръчката. 

2.3. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Apacer Technology 

Inc. е изтекъл на 19.01.2015г. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

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

поръчката. 

2.4. В таблица № 1, част III, т. 3.1.1 от ТС С 93.1969.14 са предвидени 

изисквания към Системен и технологичен софтуер (част от предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3), в т. 3.1.11 от таблицата е посочено, че 

софтуерът трябва да включва и Еmbarcadero RAD Studio XE6. За посочения 

продукт не е представено заверено копие на валиден сертификат, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ, че 

предлаганите за доставка 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. В 

тази връзка, кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, 

т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 

 

3. „Сиенсис“  АД: 

Кандидатът е подал заявление за участие в предварителния подбор по 

обособени позиции № 1 и 3. 

3.1. Съгласно раздел III.2.1, т.4 от обявлението за възлагане на 

поръчката, когато кандидатът е представил банкова гаранция за участие в 

процедурата, същият следва да представи нарочна декларация, съгласно която 

се задължава да удължи срока на валидност на банковата гаранция за участие в 

случай, че е обжалвал решението на възложителя, с което се обявяват 

резултатите от предварителния подбор – до решаване на спора. В случая такава 

декларация не е представена. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

изискванията, посочени в раздел III.2.1, т. 4 от обявлението за възлагане на 

поръчката. 

3.2. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Cisco Systems, Inc. 

е изтекъл на 27.01.2015г. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

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

поръчката. 

3.3. В таблица № 1, част III, т. 3.1.1 от ТС С 93.1969.14 са предвидени 

изисквания към Системен и технологичен софтуер (част от предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3), в т. 3.1.11 от таблицата е посочено, че 

софтуерът трябва да включва и Еmbarcadero RAD Studio XE6. За посочения 

продукт не е представено заверено копие на валиден сертификат, издаден от 
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акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ, че 

предлаганите за доставка 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. В 

тази връзка, кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, 

т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 

 

4. „Лирекс БГ“ ООД: 

Кандидатът е подал заявление за участие в предварителния подбор по 

обособени позиции № 1, 2 и 3. 

4.1. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Cisco Systems, Inc. 

е изтекъл на 27.01.2015г. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

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

поръчката. 

4.2. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Precision 

MASTECH Enterprises (Hong Kong) Limited е изтекъл на 26.01.2015г. В този 

смисъл, кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, т.2 

от обявлението за възлагане на поръчката. 

4.3. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на ZyXEL 

Communications Corporations е изтекъл на 07.01.2015г. В този смисъл, 

кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, т.2 от 

обявлението за възлагане на поръчката. 

4.4. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Secure Systems & 

Technologies Ltd. е изтекъл на 10.01.2015г. В този смисъл, кандидатът не 

отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението за 

възлагане на поръчката. 

4.5. В таблица № 1, част III, т. 3.1.1 от ТС С 93.1969.14 са предвидени 

изисквания към Системен и технологичен софтуер (част от предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3), в т. 3.1.11 от таблицата е посочено, че 

софтуерът трябва да включва и Еmbarcadero RAD Studio XE6. За посочения 

продукт не е представено заверено копие на валиден сертификат, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ, че 

предлаганите за доставка изделия/продукти са произведени в условията на 

документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на 
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качеството, в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалентен на него стандарт в държавата на производителя. В 

тази връзка, кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, 

т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 

 

5. „ИТА Инженеринг“ ООД: 

Кандидатът е подал завление за участие в предварителния  подбор по 

обособена позиция № 2. Представените от кандидата документи са в 

съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за възлагане на поръчката, одобрени с Решение № 

107/17.11.2014г. на директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“. 

 

6. „Телелинк“ ЕАД: 

Кандидатът е подал заявление за участие в предварителния подбор по 

обособени позиции № 1 и 3. 

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

поръчката, кандидатите следва да представят заверено копие на валиден 

сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, 

удостоверяващ, че предлаганите за доставка 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. Кандидатът е представил сертификати с изтекъл срок на 

валидност на: 

- Glamox ASA Molde – ISO 9001:2008, валиден до 01.10.2014г.; 

- Xilinx Communications Design Center – ISO 9001:2008, валиден до 

15.12.2014г. 

В този смисъл, кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в 

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

6.2. Срокът на валидност на приложения сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на Cisco Systems, Inc. е 

изтекъл на 27.01.2015г. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

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

поръчката. 

6.3. Кандидатът е приложил списък на лицата, които ще са 

непосредствено ангажирани с изпълнението на договора, като в цитирания 

списък под № 20 е посочен Мирослав Митев. Към списъка са приложени 

разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) на посочените в 

списъка лица, но липсва РДКИ за Мирослав Митев. В този смисъл, 

кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, т. 5 от 

обявлението за възлагане на поръчката. 

6.4. Съгласно раздел III.2.1, т.6 от обявлението за възлагане на 

поръчката, кандидатът следва да представи декларация за липса на свързаност 

с друг кандидат в процедурата. Съгласно чл.55, ал.7 от ЗОП, тези 
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обстоятелства трябва да са налице, както за представляващите дружеството, 

така и за самото дружество. От начина, по който е попълнена представената от 

кандидата декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП е видно, че липсата на свързаност 

е налице само по отношение на дружеството. В този смисъл, кандидатът не 

отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.1, т. 6 от обявлението за 

възлагане на поръчката. 

6.5. Съгласно раздел III.2.1, т.4 от обявлението за възлагане на 

поръчката, когато кандидатът е представил банкова гаранция за участие в 

процедурата, същият следва да представи нарочна декларация, съгласно която 

се задължава да удължи срока на валидност на банковата гаранция за участие 

в случай, че е обжалвал решението на възложителя с което се обявяват 

резултатите от предварителния подбор – до решаване на спора. В случая 

такава декларация не е представена. В този смисъл, кандидатът не отговаря на 

изискванията, посочени в раздел III.2.1, т. 4 от обявлението за възлагане на 

поръчката. 

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

поръчката, кандидатите следва да представят заверено копие на валиден 

сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, 

удостоверяващ, че предлаганите за доставка 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. В случая кандидатът е представил не сертификат, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, каквото е изискването на 

възложителя, а декларация от Embarcadero Technologies Europe Limited. В така 

представения документ е декларирано, че предлаганите продукти се 

произвеждат съгласно собствена система на Embarcadero Technologies Europe 

Limited, която обхваща всички бизнес процеси на производството, от началото, 

до края. Представеният от кандидата документ не отговаря на изискването, 

посочено на раздел III.2.3, т.2 от обявлението, тъй като не са издадени от 

акредитирано лице по управление на качеството и не е посочен срок на 

валидност, както и не става ясно дали предлаганите за доставка 

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. 

 

7. „Балкантел“  ООД: 

Кандидатът е подал заявление за участие в предварителния подбор по 

обособени позиции № 1, 2 и 3. 

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

поръчката, кандидатите следва да представят заверено копие на валиден 

сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, 

удостоверяващ, че предлаганите за доставка изделия/продукти са произведени 

в условията на документирана, внедрена и сертифицирана система за 
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управление на качеството, в съответствие с изискванията на международен 

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

производителя. Кандидатът е представил сертификати с изтекъл срок на 

валидност на: 

- Kingston Technology (Shanghai) Co., Ltd. – ISO 9001:2008, валиден до 

07.07.2014г.; 

- Hitachi High-Technologies (Singapore) Pte Ltd – ISO 9001:2008, валиден 

до 18.09.2014г.; 

- Hitachi High-Technologies (Singapore) Pte Ltd – ISO 14001:2004, 

валиден до 18.09.2014г.; 

- Persy Ltd. – ISO 9001:2008, валиден до 19.08.2013г. 

 В този смисъл, кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в 

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

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

поръчката, кандидатите следва да представят заверено копие на валиден 

сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, 

удостоверяващ, че предлаганите за доставка 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. В случая кандидатът е представил не сертификат, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, каквото е изискването на 

възложителя, а документ на английски език, придружен с превод, който 

представлява Бяла книга на ESRI. Представеният от кандидата документ не 

отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, т.2 от обявлението, тъй 

като не е издаден от акредитирано лице за управление на качеството, няма 

посочен срок на валидност, както и не става ясно дали предлаганите за 

доставка 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. 

 7.3. В таблица № 1, част III, т. 3.1.1 от ТС С 93.1969.14 са предвидени 

изисквания към Системен и технологичен софтуер (част от предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3), в т. 3.1.11 от таблицата е посочено, че 

софтуерът трябва да включва и Еmbarcadero RAD Studio XE6. За посочения 

продукт не е представено заверено копие на валиден сертификат, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ, че 

предлаганите за доставка 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. В 

тази връзка, кандидатът не отговаря на изискванията, посочени в раздел III.2.3, 

т.2 от обявлението за възлагане на поръчката. 
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На основание чл.79, ал.2, във връзка с чл.68, ал. 8 и 9 от ЗОП, настоящият 

протокол следва да се изпрати на всички кандидати. В срок от 5 (пет) работни 

дни от получаването на протокола кандидатите, могат да представят на 

комисията съответните липсващи документи или документите за отстраняване 

на несъответствията с изискванията на възложителя. Документите да се 

представят на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 5, дирекция 

„Инвестиции в отбраната”, на вниманието на председателя на комисията 

назначена със Заповед № ЗОП-6/15.01.2015г. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 28.01.2015г. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

инж. ........... /п/ ................/Е. ТОДОРОВ/ 

 

Членове:      

...................../п/................./А. СЛАВОВА/ 

подп. ………/п/………....../М. МИЛЕТИЕВ/ 

полк. .........../п/................./Д. ЦОНЕВ/ 

м-р ............../п/................./Ч. ДИМИТРОВ/ 

м-р ............../п/................./Т. МИХОВ/ 

………….…./п/…………../Е. ДУНЧЕВА/ 

…................./п/................./Е. ЗАШЕВ/ 

м-р ............../п/................./Ц. ЦОНЕВ/ 

……………../п/………..…/Й. ЦВЕТКОВ/ 

к-н …………/п/…………../Р. ЙОВЕВ/ 


