
ПРОТОКОЛ 

от 21.01.2015 г. 

от заседание на комисия, назначена със Заповед N! 89131. 05.2014 г., за прове:ждаие 
на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

подводна видео- и фототехника и водолазно оборудване с консумативи и 

принадле:жности по проект HERAS" 

Днес, 21.01.2015 г. от 11:00 часа в Институт по океанология- БАН, гр. Варна се 

проведе заседание на комисия, назначена със Заповед N2 17/20.01.2015 г., за 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка 

на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS - 2 (4i)-3.1 -26 MIS 
ЕТС Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на 

Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013 , Договор N2 
64727/09.08.2013 г. чрез публична покана. Не присъстват представители на 

участниците в процедурата. 

Състав на комисията 

Председател: 

д-р Явор Веков 

длъжност: оператор на ИТ, ИО-БАН, гр. Варна 

Членове: 

1. Гергана Георгиева 
на длъжност: финансов контрольор, ИО-БАН, гр. Варна 

2. Антон Кръстев 
на длъжност: асистент, ИО-БАН, гр. Варна 

Членовете на комисията подписаха Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. 

Комисията констатира, че в посочения в обявлението срок са постъпили 6 (шест) 
оферти: 

1. Оферта N2 1 от Специализирани бизнiс системи АД, Вх . N2 19/НОО101, 
получена на 20.01.2015 г. в 13:09 часа. Документите са представени в 

запечатан непрозрачен плик с надпис на подател и получател. Изписани са 

атрибутите, посочени в Документацията по поръчката. 

2. Оферта N2 2 от Стемо ООД, Вх. N2 20/НОО101, получена на 20.01.2015 г. в 

13: 12 часа. Документите са представени в запечатан непрозрачен плик с 

надпис на подател и получател. Изписани са атрибутите, посочени в 

Документацията па паръчката. 

3. Оферта N2 3 от Партньорите ЕООД, Вх. N2 21 /НОО 1 О 1, получена на 

20.01.2015 г. в 13:33 часа. Документите са представени в запечатан 



непрозрачен плик с надпис на подател и получател. Изписани са атрибутите, 

посочени в Документацията па паръчката. 

4. Оферта N2 4 от Самарт Софт ЕООД, Вх. N2 22/НОО101, получена на 

20.01.2015 г. в 14:13 часа. Документите са представени в запечатан 

непрозрачен плик с надпис на подател и получател. Изписани са атрибутите, 

посочени в Документацията по поръчката. 

5. Оферта N2 5 от Ди енд джи компютри ЕООД, Вх. N2 23/НОО101, получена на 
20.01.2015 г. в 15:17 часа. Документите са представени в запечатан 

непрозрачен плик с надпис на подател и получател. Изписани са атрибутите, 

посочени в Документацията по поръчката. 

6. Оферта N2 6 от Смартс БГ ООД, Вх. N2 24/HOOlOl, получена на 20.01.2015 г. 
в 15 :4 7 часа. Документите са представени в запечатан непрозрачен плик с 
надпис на подател и получател. Изписани са атрибутите, посочени в 

Документацията по поръчката. 

Резултати от работата на комисията 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете, които съдържат следните 

документи: 

1. Оферта на Специализирани бизнес системи АД: Включени са всички 

изисквани от условията на Поканата документи, посочени в Документацията 

за участие, съгласно Гл. VI, т.l и 2. Участникът е представил Оферта по 
Обособени позиции 1, 2 и 3. 

2. Оферта на Стемо ООД: Включени са всички изисквани от условията на 
Поканата документи, посочени в Документацията за участие, съгласно 

Гл. VI, т.1 и 2. Участникът е представил Оферта по Обособени позиции 1, 2 и 
3. 

3. Оферта на Партньорите ЕООД: Включени са всички изисквани от условията 
на Поканата документи, посочени в Документацията за участие, съгласно 

Гл. VI, т.1 и 2. Участникът е представил Оферта по Обособени позиции 1 и 3. 

4. Оферта на Самарт Софт ЕООД: Включени са всички изисквани от условията 
на Поканата документи, посочени в Документацията за участие, съгласно 

Гл. VI, т.1 и 2. Участникът е представил Оферта по Обособени позиции 1, 2 и 
3. 

5. Оферта на Ди енд джи компютри ЕООД: Включени са всички изисквани от 
условията на Поканата документи, посочени в Документацията за участие, 

съгласно Гл. VI, т.1 и 2. Участникът е представил Оферта по Обособени 
позиции 1, 2 и 3. 

6. Оферта на Смартс БГ ООД: Включени са всички изисквани от условията на 
Поканата документи, посочени в Документацията за участие, съгласно 

Гл. VI, т.1 и 2. Участникът е представил Оферта по Обособени позиции 2 и 3. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения по отделните 

Обособени позиции и установи 



Комисията единодушно реши: 

1. Офертата на Специализирани бизнес системи АД изпълнява изискванията на 
Възложителя, подробно посочени в Поканата и Документацията за участие и 

продуктите по Обособените позиции , по които Участникът кандидатства, 

съответстват на изискванията, представени в Техническите спецификации от 

Документацията за участие. Цените представени в Ценовото предложение не 

надвишават ограничението поставено в Документацията за участие. 

2. Офертата на Стемо ООД изпълнява изискванията на Възложителя, подробно 
посочени в Поканата и Документацията за участие и продуктите по 

Обособените позиции, по които Участникът кандидатства, съответстват на 

изискванията, представени в Техническите спецификации от 

Документацията за участие. Цените представени в Ценовото предложение не 

надвишават ограничението поставено в Документацията за участие. 

3. Офертата на Партньорите ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, 
подробно посочени в Поканата и Документацията за участие и продуктите по 

Обособените позиции, по които Участникът кандидатства, съответстват на 

изискванията, представени в Техническите спецификации от 

Документацията за участие. Цените представени в Ценовото предложение не 

надвишават ограничението поставено в Документацията за участие . 

4. Офертата на Самарт Софт ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, 
подробно посочени в Поканата и Документацията за участие и продуктите по 

Обособените позиции, по които Участникът кандидатства, съответстват на 

изискванията, представени в Техническите спецификации от 

Документацията за участие. Цените представени в Ценовото предложение не 

надвишават ограничението поставено в Документацията за участие . 

5. Офертата на Ди енд джи компютри ЕООД изпълнява изискванията на 
Възложителя, подробно посочени в Поканата и Документацията за участие и 

продуктите по Обособените позиции, по които Участникът кандидатства, 

съответстват на изискванията, представени в Техническите спецификации от 

Документацията за участие. Цените представени в Ценовото предложение не 

надвишават ограничението поставено в Документацията за участие. 

6. Офертата на Смартс БГ ООД изпълнява изискванията на Възложителя , 

подробно посочени в Поканата и Документацията за участие и продуктите по 

Обособените позиции, по които Участникът кандидатства, съответстват на 

изискванията, представени в Техническите спецификации от 

Документацията за участие. Цените представени в Ценовото предложение не 

надвишават ограничението поставено в Документацията за участие. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения в лева по 

отделните Обособени позиции. 

Участник Обособена nозиция 1 Обособена nозиция 2 Обособена nозиция 3 
Сnециализирани бизнес системи АД 4179.00 1274.00 1859.00 
Стемо ООД 5600.00 1193.00 1761 .00 
Партньорите ЕООД 4780.00 не е представена оферта 1863 .00 
Самарт Софт ЕООД 5836.00 1338.00 2195.00 
Ди енд джи компютри ЕООД 5575.00 1075.00 1795.00 
Смартс БГ ООД не е представена оферта 1366.13 2334.88 



Подреждане на Участниците, кандидатствали по Обособена позиция 1 по 
критерий "Най-ниска цена": 

1. Специализирани бизнес системи АД ........... 4179.00 лв. 
2. Партньорите ЕООД ....................................... 4 780.00 лв. 
3. Ди енд джи компютри ЕООД .... ... .... ... .. ....... 5575.00 лв. 
4. Стемо ООД .... .. ............................................... 5600.00 лв. 
5. Самарт Софт ЕООД ....................................... 5836.00 лв. 

Подреждане на Участниците, кандидатствали по Обособена позиция 2 по 

критерий "Най-ниска цена": 

1. Ди енд джи компютри ЕООД ............. .......... 1075.00 лв. 
2. Стемо ООД ..................................................... 1193.00 лв. 
3. Специализирани бизнес системи АД ........... 1274.00 лв. 
4. Самарт Софт ЕООД ....................................... 1338.00 лв. 
5. Смартс БГ ООД .............................................. 1366.13 лв. 

Подреждане на Участниците, кандидатствали по Обособена позиция 3 по 

критерий "Най-ниска цена": 

1. Стемо ООД ..................................................... 1761.00 лв. 
2. Ди енд джи компютри ЕООД ................. ..... . 1795.00 лв . 

3. Специализирани бизнес системи АД ........... 1859.00 лв. 
4. Партньорите ЕООД .......... ........................... .. 1863.00 лв. 
5. Самарт Софт ЕООД ....................................... 2195.00 лв. 
6. Смартс БГ ООД .............................................. 2334.88 лв. 

По Обособена позиция 1 по критерий "Най-ниска цена" на първо място се 

класира Участникът Специализирани бизнес системи АД, предложил цена 

4179.00 лв. 

По Обособена позиция 2 по критерий "Най-ниска цена" на първо място се 

класира Участникът Ди енд джи компютри ЕООД, предложил цена 1075.00 лв. 

По Обособена позиция 3 по критерий "Най-ниска цена" на първо място се 

класира Участникът Стемо ООД, предложил цена 1761.00 лв. 

Комисията предлага на Възложителя: 

1. 

11. 

III. 

По Обособена позиция 1 да бъде определен 
Специализирани бизнес системи АД. 

По Обособена позиция 2 да бъде 
Ди енд джи компютри ЕООД. 

По Обособена позиция 3 да 
Стемо ООД. 

Членове: 

1. 

2. 

бъде 

определен 

определен 

за Изпълнител Участникът 

за Изпълнител Участникът 

за Изпълнител Участникът 


