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ПРИЕМАМ: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“  

 

............./п/.................../ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ/ 

                      04.03.2015 г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за резултатите от подбора на кандидати подали заявление за участие в 

ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на комуникационно-информационно оборудване и оборудване за 

защита на класифицирана информация” 

 

 

В периода от 19.01.2015г. до 24.02.2015г., комисия, назначена със Заповед № 

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

изменена и допълнена със Заповед № ЗОП-13/19.02.2015г. 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 да разгледа заявленията на кандидатите за участие в ограничена 

процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 

107/17.11.2014г. с предмет „Доставка на комуникационно-информационно 

оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация” по три 

обособени позиции. 

 

Резултатите от дейността на комисията при провеждане на публичното 

заседание за отваряне на постъпилите заявления и от разглеждането на 

представените документи по реда на чл.79, ал.2 във връзка с чл.68, ал.7 и ал. 8 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) са отразени в Протокол от дейността на 

комисията, подписан на 28.01.2015г., неразделна част от настоящия протокол. 
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На основание чл.68, ал.8, във връзка с чл.79, ал.2 от ЗОП, горецитираният 

протокол е изпратен на кандидатите с указания в срок от пет работни дни да 

представят липсващите документи и документите за отстраняване на 

несъответствията с изискванията на възложителя. 

 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от кандидатите 

на основание чл.79, ал.2 във връзка с чл.68, ал.9 от ЗОП: 

 

На 06.02.2015г. комисията се събра в пълен състав за да разгледа 

допълнително представените документи от кандидатите. На мястото на резервния 

член на комисията подп. Милен Милетиев от 09.02.2015г. участие взе основният 

член съгласно Заповед № ЗОП-6/15.01.2015г. – полк. Атанас Мазнев от дирекция 

„Комуникационни и информационни системи“. След като се запозна със списъка на 

постъпилите заявления, полк. Мазнев подписа декларации за обстоятелствата по 

чл.35 от ЗОП, чл.327, ал.2 и ал.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и по чл.50, ал.5 от Вътрешните правила,обявени с МЗ № ОХ-

510/22.07.2014г. 

 

Комисията установи, че в законоустановения срок са постъпили допълнителни 

документи от кандидатите както следва: 

1. „Контракс“ АД: 

1.1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.1.1. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил писмо-потвърждение от сертифициращия 

орган на производителя Cisco Systems (Сиско Системс), в което е посочено, че Сиско 

Системс успешно са преминали последната тригодишна ресертификация на стандарт 

ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране, разработване, производствени операции, 

продажби, обслужване и поддръжка на мрежи, дейта център, комуникации, видео, 

сътрудничество и продукти за сигурност, решения и услуги“ и предстои издаване на 

редактирани сертификати, отразяващи нов период на валидност от три години. 

Във връзка с горното и с оглед обстоятелството, че писмото-потвърждение е 

издадено от акредитирано лице и в него е посочено, че Сиско Системс успешно са 

преминали последната ресертификация и предстои сертификатите им да бъдат 

преиздадени, комисията прие, че кандидатът „Контракс“ АД отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

1.2. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.1.2. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът не е представил допълнителни документи или документи за 

отстраняване на несъответствията. 

2. „Стемо“ ООД: 

2.1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.2.1. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил повторно копие на същото Удостоверение за 

регистрация, което е приложено първоначално към заявлението; 

2.2 Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.2.2. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил писмо-потвърждение от сертифициращия 

орган на производителя Cisco Systems (Сиско Системс), в което е посочено, че Сиско 

Системс успешно са преминали последната тригодишна ресертификация на стандарт 

ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране, разработване, производствени операции, 
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продажби, обслужване и поддръжка на мрежи, дейта център, комуникации, видео, 

сътрудничество и продукти за сигурност, решения и услуги“ и предстои издаване на 

редактирани сертификати, отразяващи нов период на валидност от три години. 

Във връзка с горното и с оглед обстоятелството, че писмото-потвърждение е 

издадено от акредитирано лице и в него е посочено, че Сиско Системс успешно са 

преминали последната ресертификация и предстои сертификатите им да бъдат 

преиздадени, комисията прие, че кандидатът „Стемо“ ООД отговаря на изискванията 

на възложителя по раздел III.2.3, т. 2 от обявлението; 

2.3 Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.2.3. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил сертификат за внедрена и сертифицирана 

система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на 

международен стандарт ISO 9001:2008 на Apacer Technology Inc. със срок на 

валидност до 19.12.2016г. Kомисията прие, че кандидатът „Стемо“ ООД отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

2.4. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.2.4. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът не е представил 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. 

Предвид изложеното, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката.  

 

3. „Сиенсис“ АД: 

3.1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.3.1. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил 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. Комисията прие, че кандидатът отговаря на 

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

3.2. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.3.2. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил писмо-потвърждение от сертифициращия 

орган на производителя Cisco Systems (Сиско Системс), в което е посочено, че Сиско 

Системс успешно са преминали последната тригодишна ресертификация на стандарт 

ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране, разработване, производствени операции, 

продажби, обслужване и поддръжка на мрежи, дейта център, комуникации, видео, 

сътрудничество и продукти за сигурност, решения и услуги“ и предстои издаване на 

редактирани сертификати, отразяващи нов период на валидност от три години. 

Във връзка с горното и с оглед обстоятелството, че писмото-потвърждение е 

издадено от акредитирано лице и в него е посочено, че Сиско Системс успешно са 

преминали последната ресертификация и предстои сертификатите им да бъдат 

преиздадени, комисията прие, че кандидатът „Сиенсис“ АД отговаря на изискванията 

на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

3.3. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.3.3. от Протокол от 

28.01.2015г. 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 
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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, комисията реши, че 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: 
4.1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.4.1. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил писмо-потвърждение от сертифициращия 

орган на производителя Cisco Systems (Сиско Системс), в което е посочено, че Сиско 

Системс успешно са преминали последната тригодишна ресертификация на стандарт 

ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране, разработване, производствени операции, 

продажби, обслужване и поддръжка на мрежи, дейта център, комуникации, видео, 

сътрудничество и продукти за сигурност, решения и услуги“ и предстои издаване на 

редактирани сертификати, отразяващи нов период на валидност от три години. 

Във връзка с горното и с оглед обстоятелството, че писмото-потвърждение е 

издадено от акредитирано лице и в него е посочено, че Сиско Системс успешно са 

преминали последната ресертификация и предстои сертификатите им да бъдат 

преиздадени, комисията прие, че кандидатът „Лирекс БГ“ ООД отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

4.2. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.4.2. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил вместо заверено копие на валиден сертификат 

за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 на производителя Precision 

MASTECH Enterprises (Hong Kong) Limited сертификат на производителя Dongguan 

Huayi Mastech Co Ltd, валиден до 17.08.2017г. Комисията прие, че кандидатът 

отговаря на изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

4.3. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.4.3. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил сертификат за внедрена и сертифицирана 

система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на 

международен стандарт ISO 9001:2008 на ZyXEL Communications Corporations със 

срок на валидност до 07.01.2018г. Комисията прие, че кандидатът отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

4.4. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.4.4. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил 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. със 

срок на валидност до 10.01.2018г. Комисията прие, че кандидатът отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението. 

4.5. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.4.5. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът не е представил копие на валиден сертификат, издаден от 

акредитирани лица, доказващ, че изделията/продуктите, които ще бъдат доставяни са 
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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, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката. 

5. „Телелинк“ ЕАД: 

5.1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.6.1. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил следните сертификати: 

- сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството, в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 

на Glamox AS Molde, валиден до 01.10.2017г.; 

- кандидатът вместо заверено копие на валиден сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с изискванията 

на международен стандарт ISO 9001:2008 на производителя Xilinx Communications 

Design Center е представил валиден сертификат на производителя Xilinx Inc, валиден 

до 06.01.2016г. Комисията прие, че кандидатът отговаря на изискванията на 

възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

5.2. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.6.2. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил писмо-потвърждение от сертифициращия 

орган на производителя Cisco Systems (Сиско Системс), в което е посочено, че Сиско 

Системс успешно са преминали последната тригодишна ресертификация на стандарт 

ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране, разработване, производствени операции, 

продажби, обслужване и поддръжка на мрежи, дейта център, комуникации, видео, 

сътрудничество и продукти за сигурност, решения и услуги“ и предстои издаване на 

редактирани сертификати, отразяващи нов период на валидност от три години. 

Във връзка с горното и с оглед обстоятелството, че писмото-потвърждение е 

издадено от акредитирано лице и в него е посочено, че Сиско Системс успешно са 

преминали последната ресертификация и предстои сертификатите им да бъдат 

преиздадени, комисията прие, че кандидатът „Телелинк“ ЕАД отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

5.3. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.6.3. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил копие на валидно разрешениe за достъп до 

класифицирана информация на Мирослав Митев. Комисията прие, че кандидатът 

отговаря на изискванията на раздел III.2.3, т.5 от обявлението; 

5.4. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.6.4. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил декларация за липса на свързаност с друг 

кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП. Комисията прие, че кандидатът 

отговаря на изискванията на възложителя по раздел III.2.1, т.6 от обявлението; 

5.5. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.6.5. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил 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. Комисията прие, че кандидатът отговаря на 

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

5.6. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.6.6. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил писмо, в което е посочено,че не може да бъде 
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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, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката.  

6. „Балкантел“ ООД: 

6.1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.7.1. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил следните сертификати: 

- сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството, в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 

на Kingston Technology (Shanghai) Co., Ltd., валиден до 09.07.2015г. 

- кандидатът вместо заверено копие на валиден сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с изискванията 

на международен стандарт ISO 9001:2008 на производителя Hitachi High-

Technologies (Singapore) Pte Ltd е представил сертификат на производителя HGST, 

Inc валиден до 08.04.2015г.  

- кандидатът вместо заверено копие на валиден сертификат за внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с изискванията 

на международен стандарт ISO 14001:2004 на производителя Hitachi High-

Technologies (Singapore) Pte Ltd е представил сертификат на производителя HGST, 

Inc, валиден до 08.04.2015г.  

- кандидатът е представил сертификат за внедрена и сертифицирана система за 

управление на качеството, в съответствие с изискванията на международен стандарт 

ISO 9001:2008 на Перси ООД, валиден до 19.08.2016г. 

Предвид гореизложеното, комисията прие, че кандидатът отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението; 

6.2. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.7.2. от Протокол от 

28.01.2015г. кандидатът е представил сертификат за внедрена и сертифицирана 

система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на 

международен стандарт ISO 9001:2008 на ESRI, валиден до 28.02.2016г. Комисията 

прие, че кандидатът отговаря на изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от 

обявлението; 

6.3. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в т.7.3. от Протокол от 

28.01.2015г. 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 
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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, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката.  

 

При разглеждане на представените от кандидатите документи, комисията 

констатира, че всички кандидати за всяка обособена позиция, за която участват са 

представили сертификати, чиито предмет обхваща повече от едно от 

изделията/продуктите, посочени в ТС С93.1969.14, като същевременно едно и също 

изделие/продукт може да попадне в обхвата на повече от един сертификат. В тази 

връзка и с оглед необходимостта да бъде потвърдено, че за всяко едно изделие или 

продукт, посочени в ТС С93.1969.14, които ще бъдат обект на доставка по трите 

обособени позиции кандидатите разполагат с валиден сертификат на производителя, 

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, 

комисията реши следното: 

На основание чл.79, ал.2, във връзка с чл.68, ал.11, т.2, буква „а“ от ЗОП от 

всички кандидати да бъдат изискани разяснения относно това представените от тях в 

заявленията сертификати  на производителите на изделия/продукти на кои от 

позициите, посочени в ТС С93.1969.14 съответстват. Уточнението следва да бъде 

направено за всяка една от обособените позиции, за които кандидатът участва и да 

включва всички позиции от ТС С93.1969.14 за съответната позиция. 

Искането е изпратено на кандидатите с писмо рег. № 30-12-162/16.02.2015г. с 

указания разясненията да бъдат предоставени в срок от три работни дни от 

поолучаване на писмото. 

 

II. Разглеждане на представените разяснения от кандидатите на 

основание чл. 68, ал. 11, т. 2 , буква „а“ от ЗОП: 

 

На 20.02.2015г, от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав за да разгледа 

представените от кандидатите разяснения.  

Комисията констатира, че в определения от нея срок са постъпили разяснения 

от всички кандидати и пристъпи към тяхното разглеждане по реда на постъпване на 

заявленията като установи следното: 

 

1. „Контракс“ АД:  

Кандидатът е подал заявление за участие по всички обособени позиции. Видно 

от представените разяснения, за всяко едно от изделията/продуктите, посочени в ТС 

С93.1969.14 за обособени позиции № 1 и № 2 кандидатът разполага и е представил 

валиден сертификат на производителя, 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. 
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По отношение на обособена позиция № 3, 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. 

 

2. „Стемо“ ООД: 
Кандидатът е подал заявление за участие по всички обособени позиции. Видно 

от представените разяснения, за всяко едно от изделията/продуктите, посочени в ТС 

С 93.1969.14 за обособени позиции № 1 и № 2 кандидатът разполага и е представил 

валиден сертификат на производителя, 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.  

Във връзка с констатациите на комисията по т.2.1 от настоящия протокол, 

следва да се отбележи, че видно от разясненията на кандидата за изделията, които са 

в обхвата на представеното Удостоверение за регистрация от компанията PROXXON 

освен цитираното Удостоверение e посочен и друг валиден сертификат, който е 

представен от кандидата. В този смисъл комисията прие, че кандидатът отговаря на 

изискванията на възложителя по раздел III.2.3, т.2 от обявлението и за всяко едно от 

изделията/продуктите е представил валиден сертификат по ISO на производителя. 

По отношение на обособена позиция № 3, 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. 

 

3. „Сиенсис“ АД: 

Кандидатът е подал заявление за участие по обособени позиции № 1 и № 3. 

Видно от представените разяснения, кандидатът 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. 

При разглеждане на документите, съдържащи се в заявлението на кандидата и 

допълнително представените документи, комисията констатира, че 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 лиспващите 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, комисията реши, че кандидатът „Сиенсис“ АД по 

обособена позиция № 1 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 
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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.  

По отношение на обособена позиция № 3, 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. 

 

4. „Лирекс БГ“ ООД: 

Кандидатът е подал заявление за участие по всички обособени позиции. Видно 

от представените разяснения, за всяко едно от изделията/продуктите, посочени в ТС 

С 93.1969.14 за обособени позиции № 1 и № 2 кандидатът разполага и е представил 

валиден сертификат на производителя, 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.  

По отношение на обособена позиция № 3, 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. 

 

5. „ИТА Инженеринг“ ООД: 

Кандидатът е подал заявление за участие по обособена позиция № 2. Видно от 

представените разяснения, за всяко едно от изделията/продуктите, посочени в ТС С 

93.1969.14 за обособена позиция № 2 кандидатът разполага и е представил валиден 

сертификат на производителя, 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. 

 

6. „Телелинк“ ЕАД  

Кандидатът е подал заявление за участие по обособени позиции № 1 и № 3. 

Видно от представените разяснения, за всяко едно от изделията/продуктите, 

посочени в ТС С93.1969.14 за обособена позиция № 1 кандидатът разполага и е 

представил валиден сертификат на производителя, 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. 

По отношение на обособена позиция № 3, 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. 

 

7. „Балкантел“ ООД: 

Кандидатът е подал заявление за участие по всички обособени позиции. Видно 

от представените разяснения, по обособена позиция № 1 за изделието/продукта, 

посочен в част I, т.1.21 на Таблица 1 от ТС С 93.1969.14 кандидатът е уточнил, че 

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

MebTechnicNord GmbH. При разглеждане на документите, съдържащи се в 

заявлението на кандидата и допълнително представените документи, комисията 

констатира, че цитираният сертификат липсва, т. е. не е представен от „Балкантел“ 
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ООД и съответно не е описан в списъка на документите по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното, комисията реши, че по обособена позиция № 1 кандидатът 

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. 

По отношение на обособена позиция № 2 кандидатът разполага и е представил 

валиден сертификат на производителя, 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.  

По отношение на обособена позиция № 3, 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. 

 

III. Резултати от предварителния подбор: 

 

III.1. Списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от 

възложителя изисквания и мотивите за това по обособена позиция № 1: 

 

1. „Сиенсис“ АД 

 

Мотиви: Видно от представените разяснения, кандидатът твърди, че е 

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

покриващи позициите, по които участва (№ 1 и № 3). 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. 

При разглеждане на документите, съдържащи се в заявлението на кандидата и 

допълнително представените документи, комисията констатира, че 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, комисията реши, че кандидатът „Сиенсис“ АД по 

обособена позиция № 1 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 



 11 

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

държавата на производителя. 

 

2. „Балкантел“ ООД: 

 

Мотиви: Видно от представените 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. При разглеждане на документите, 

съдържащи се в заявлението на кандидата и допълнително представените документи, 

комисията констатира, че цитираният сертификат липсва, т. е. не е представен от 

„Балкантел“ ООД и съответно не е описан в списъка на документите по чл. 56, ал. 1, 

т. 14 от ЗОП. Предвид гореизложеното, комисията реши, че по обособена позиция № 

1 кандидатът 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. 

 

III.2. Списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от 

възложителя изисквания и мотивите за това по обособена позиция № 2: 

 

Няма кандидати, които не отговарят на изискванията на възложителя по 

обособена позиция № 2. 

 

III.3. Списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от 

възложителя изисквания и мотивите за това по обособена позиция № 3: 

 

1. „Контракс“ АД 

 

Мотиви: По отношение на обособена позиция № 3, 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, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката. 
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2. „Стемо“ ООД: 

 

Мотиви: 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 заявлението на кандидата, нито в допълнително изисканите документи на 

основание чл.68, ал.9 от ЗОП. 

Предвид изложеното, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката.  

 

3. „Сиенсис“ АД: 

 

Мотиви: По отношение на обособена позиция № 3, 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, комисията реши, че 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: 

 

Мотиви: 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 
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в заявлението на кандидата, нито в допълнително изисканите документи на 

основание чл.68, ал.9 от ЗОП. 

Предвид изложеното, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката.  

 

5. „Телелинк“ ЕАД: 

 

Мотиви: По отношение на обособена позиция № 3, 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, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката. 

 

6. „Балкантел“ ООД: 

 

Мотиви: По отношение на обособена позиция № 3, 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, комисията реши, че кандидатът не отговаря на 

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

възлагане на поръчката. 
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III.1. Списък на кандидатите, които отговарят на обявените от 

възложителя изисквания по обособена позиция № 1: 

 

1. „Контракс“ АД; 

2. „Стемо“ ООД; 

3. „Лирекс БГ“ ООД; 

4. „Телелинк“ ЕАД. 

 

 

III.2. Списък на кандидатите, които отговарят на обявените от 

възложителя изисквания по обособена позиция № 2: 

 

1. „Контракс“ АД; 

2. „Стемо“ ООД; 

3. „Лирекс БГ“ ООД; 

4. „ИТА Инженеринг“ ООД; 

5. „Балкантел“ ООД. 

 

III.3. Списък на кандидатите, които отговарят на обявените от 

възложителя изисквания по обособена позиция № 3: 

 

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

 

На основание горното комисията предлага да бъдат изпратени покани за 

подаване на оферти до всички кандидати, които отговарят на обявените изисквания 

на възложителя, подали заявления за участие в процедурата по обособени позиции 

№1 и № 2. 

 

IV. При разглеждане на документите, съдържащи се в заявленията на 

кандидатите и на допълнително представените документи за участие по обособена 

позиция № 3, комисията установи следното: 

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

кандидатите следва да представят 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. 

Видно от констатациите в Протокол от 28.01.2015г. и отразени в настоящия 

протокол, никой от кандидатите, подали заявление за участие по обособена позиция 

№ 3, не е представил изискуемия сертификат и съответно не отговаря на 

изискванията, поставени от възложителя. 

Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя, процедурата за 

възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 3 с предмет „Доставка на 

софтуер, съгласно част III от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14“ да бъде прекратена на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като няма 

кандидат, който отговаря на изискванията по чл.47 – 53а от ЗОП. 
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Настоящият протокол е съставен и подписан на 24.02.2015г. и се предава на 

възложителя за вземане на решение по чл.79, ал.12 от ЗОП. Неразделна част от 

протокола е Протокол от дейността на комисията, подписан на 28.01.2015г. 

 

 

Приложения: 

1. Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП - 9 листа. 
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подп. ............./п/................./М. МИЛЕТИЕВ/ 


