
Утвърждавам: 

Заличен подпис – чл. 2, ал.1 ЗЗЛД 

 

чл. кор. Николай Георгиев Милошев  

Дата: 20.05.2020 

 

П Р О Т О К О Л   

на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП 

На 15.04.2020 г. от 11.00 часа, в гр. София, район Слатина, ул. „Георги Бончев”, 

бл.3, сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН 

се събра комисия в състав: 

Председател: доц. д-р Георги Костадинов Гаджев 

Членове:  

1. Антония Василева Стойнова, гл. счетоводител на НИГГГ БАН 

2. инж. Евгения Борисова Чомпалова – експерт, регистриран в списъка на 

АОП под № ВЕ-1137 

назначена със Заповед №01-54/15.04.2020 год. на директора на НИГГГ БАН, като 

проведе открито заседание, за да извърши разглеждане, оценяване и класиране на 

получените оферти при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Национален 

Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на 

Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3. 

На публичното заседание за отваряне на офертите по обществената поръчка не 

присъства упълномощен  представител на участник в поръчката. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването на комисията и 

подписа приемо-предавателния протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В първоначално обявения на Профила на купувача срок за предоставяне на 

оферти  е постъпила само една оферта от участник, поради което срокът е удължен, 

като след изтичане на крайния срок комисията констатира, че има само една оферта, 

както следва: 

1. Оферта с вх.№ 265/14.04.2020, 14:56.ч. на „Смарт Софт” ЕООД 

След обявяване на списъка с участниците, председателят и членовете на 

комисията, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 2 и 

чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отварянето на постъпилата оферта от участника и 

съобщаване на ценовото предложение. 

Оферта с вх. № 265/14.04.2020, 14:56.ч часа на „Смарт Софт” ЕООД, с която се 

предлага обща цена изпълнение на поръчката в размер на 43 588.00 лева без ДДС, 



съответно 52 305.60 лева с ДДС, съгласно приложената количествено-стойностна 

сметка. Общата цена се формира, както следва: 

 

Вид Брой Единична 

цена без 

ДДС 

Обща цена 

без ДДС 

1.Преносим компютър 

(лаптоп) 

4 1 041.00 4 164.00 

2. Преносим компютър 

(лаптоп) 

3 1 058.00 3 164.00 

3. Персонален настолен 

компютър 

10 1 025.00 10 250.00 

4. Персонален настолен 

компютър 

15 825.00 12 375.00 

5. Монитор 27 400.00 10 800.00 

6. Мултифункционално 

лазерно монохромно 

копирно устройство 

4 500.00 2 000.00 

7. Мултифункционално 

лазерно монохромно 

копирно устройство 

3 275.00 825.00 

 

Техническото предложение на участника се подписа от трима членове на 

комисията, с което публичната част от заседанието приключи. 

 

Председателят на комисията закри публичната част на заседанието. Комисията 

продължи своята дейност с разглеждане на офертата на участника. 

Комисията разгледа представените документи от участника „Смарт Софт” 

ЕООД и констатира, че участникът отговаря на изискванията за участие в процедурата, 

поставени от възложителя, спазени са всички изисквания към офертата и са 

предоставени необходимите документи към нея и следва да бъде допуснат до 

разглеждане на техническото предложение.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря 

изцяло на техническата спецификация на Възложителя, предварително обявените 

условия и приложимите законови изисквания. Налице е годно предложение за 

изпълнение на поръчката и участникът следва да бъде допуснат до разглеждане и 

оценка на ценовото предложение. 

 

II. Комисията продължи своята работа като пристъпи към подробно 

разглеждане на ценовата оферта на допуснатия участник. Комисията извърши 

обстоен преглед на ценовото предложение и съответствието му с изискванията на 

Възложителя, заложени в Документацията за участие в настоящата процедура и обявата 

по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

 



Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Смарт Софт” 

ЕООД, в това число и приложената количествено-стойностна сметка отговаря напълно 

на изискванията на Възложителя - съответства по форма и съдържание на образеца на 

Възложителя, липсват технически и аритметични грешки, предложените цени не 

надвишават максимално допустимата прогнозна стойност, както за цялата поръчка, 

така и за съответните обекти.  

 

Съгласно указанията на Възложителя и обявата за събиране на оферти 

обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„най-ниска цена” по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.  

  

 III. Комисията класира участниците, както следва: 

 

 1. На I-во място – „Смарт Софт” ЕООД, ЕИК 832069304 с предложена цена за 

изпълнение на поръчката 43 588.00 лева без ДДС; 

  

Въз основа на гореизложеното, Комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнител на обществена поръчка по чл.20, 

ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на 

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия 

на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3 да бъде определен класираният на първо 

място участник: „Смарт Софт” ЕООД, ЕИК 832069304, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул.”Козлодуй” №98. 

 

С извършване на описаните действия комисията приключи своята работа на 20.05.2020 

г. 

На основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП, настоящият Протокол от работата на комисията се 

предава на Възложителя за утвърждаване. 

КОМИСИЯ: 

Председател:  

доц. д-р Георги Костадинов Гаджев Заличен подпис – чл. 2, ал.1 ЗЗЛД 

 

Членове:  

1. Антония Василева Стойнова Заличен подпис – чл. 2, ал.1 ЗЗЛД 

 

2. инж. Евгения Борисова Чомпалова  Заличен подпис – чл. 2, ал.1 ЗЗЛД 

 


