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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ··:: •• "' _ ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

НАСЛЕДСТВ8 

ПРОТОКОЛ 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 245-РД-15 от 04.06.2020 r. на 
Директора на Института за изследване на изкуствата към Българска академия на 
науките, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: ,,Доставка и гаранционна поддръжка на видео техника за нуждите на 
Институг за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в изпълнение 
на проект № BG05M2OP00I-l.001-000I „Изграждане и развитие на център за върхови 
постижения „Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 
изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)", открита с Решение № 138-РД-
08/21.04.2020 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под № 
973081 на 23.04.2020 r., обявление № 139-РД-08/21.04.2020 r .. публикувано в Регистьра 
на обществените поръчки при АОП с уникален № 973077 на 23.04.2020 r. и в 
„Официален вестник" на Европейския съюз под 2020/S 080-188062, и номер на 
поръчката: О 1384-2020-0002 

1. На 04.06.2020 г. в съответствие с цитираната заповед на Възложителя в
сградата на Институга за изследване на изкуствата към Българска академия на науките 
на адрес: София, 1504, ул. Кракра № 21, в зала 1, от 13 :00 ч. се събра комисия в състав: 

Председател: 

Камен Табаков, системен администратор към Институга за изследване на 

изкуствата 

Членове: 

Анатоли Михайлов, фотограф към Институга за изследване на изкуствата 
Надежда Динева- ръководител на отдел „Административно обслужване", 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: ,,Доставка и гаранционна поддръжка на видео техника за нуждите на 
Институга за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в 
изпълнение на проект № BG05M2OP00 1-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център 
за върхови постижения „Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма „1 /аука 
и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 
изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)". 

Заседанието на комисията започна в 13: 1 О ч. 
На п бличното заседание п исъстваха следните п едставители на }'Частниците: 

№ Име и Наименование на частника П едставителство 

1 „Сма т Со т" ЕООД уп.2._авител 
На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 
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В изпълнение на чл. 48, ал. 6 ППЗОП инспектор от деловодството на Института 

за изследване на изкуствата предаде с приемно-предавателен протокол, съставен на 

04.06.2020 г., 12:30 ч., на председателя на комисията подадените в определения срок -
17:00 ч. на 03.06.2020 г., 2 бр. опаковки с оферти за участие, а именно: 

№ 
1. 
2. 

ПО ТЕЛ 

„Фото Синтезис" ЕООД 

ВХ.№ 
1-Р

2-РД

АТА _[ 
03.06.2020 r. 
03.06.2020 r. 

ЧАС 

11: 12 ч. 
15:04 ч. 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията със съдържанието 

на съставения на основание чл. 48, ал. 1 ППЗОП входящ регистър на офертите, след 

което в изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 8 ППЗОП всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). 
Комисията констатира, че офертите са постъпили по надлежния ред и в 

определения срок и представляват непрозрачни запечатани пликове с ненарушена 
цялост - налице са изискващите се реквизити, посочени в Закона за обществените 
поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и тези на 
възложителя, описани в документацията за участие. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 104, ал. 2 ЗОП в обявлението за 

обществената поръчка Възложителят е предвидил, че оценката на техническите и 

ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на 

предварителен подбор. 

На основание чл. 61, т. 1 ЗОП комисията пристъпи към отваряне на запечатаните 
непрозрачни опаковки с офертите за участие по реда на тяхното постъпване и оповести 
тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните 
показатели за оценка на офертите, а именно: 

-

№ ПОДАТЕЛ Предлагана цена за изпълнени е на 

поръчката в лв. без )!ЦС 
1. „Фото Синтезис" ЕООД 63 107,03 
2. „Смарт Софт" ЕООД 63 025,00 

На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП трима членове на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на всеки от участниците, а г-н Румен Трифонов 

подписа техническото и ценовото предложение на участника „Фото Синтезис" ЕООД. 

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на 
комисията приключи. 

*** 

11. На закрити заседания, проведени на 08.06.2020 г., 09.06.2020 г. и 10.06.2020

г., комисия в същия състав се събра на закрити заседания, за да продължи своята рабо,а 
по разглеждане на постъпилите оферти. 
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На основание чл. 61, т. 3 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
представените оферти и констатира следното : 

1. ,,Фото Синтезис" ЕООД, оферта с вх. № 1-РД от 03.06.2020 r.:

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията

установи, че същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а 

именно Приложение № 4. по съдържание и по същество, комисията констатира 

следните несъответствия: 
В раздел III, т. 1.1. от документацията за участие възложителят е посочил 

следното по отношение на съдържанието на техническото предложение: ,,Посочва се 

линк към страницата на производителя(ите), от който да се виждат техничес1ште 

характеристики на предлаганата стока и/или се прилага техническа документация, 

удостоверяваща съответствието на предложеното оборудване с мш1и.мштите 

изисквания, поставени от Възложителя в съответната техническа спецификация. По

преценка на участника се предоставя всяка друга налична информация, която 

участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на 

Възложителя. 

Забележка: Участник, който е представил техническо предложение, което не 

позволява да се установят точно предлаганите спецификации, ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. ".
Следователно задължение на всеки участник е да представи линк или техническа 

документация, въз основа на която помощният орган на възложителя би могъл да 
извърши проверка на декларираните в техническото предложение параметри на всеки 
един предложен артикул. В техническото си предложение на участникът „Фото 

Синтезис" ЕООД не е представил нито една от двете опции - линк към сайта на 
производителя и/ или техническа документация за следните артикули: 

' 

Вид оборудване Бр. Функционални и работни (технически) 
1 характеристики на оборудването 

Карти памет 8 SD памет карта със параметри поне: 
скорост на четене: 170МВ/сек. 
Скорост на запис: 90МВ/сек. 1 

Да е съвместима с видео камерите по точка 2. 
1 

Стативи 4 Видео статив с възможност да издържи камерата 
1 поточка 2 и с видео глава. 

Чанти за камерите 4 Чанта, която да може да събере камерата с аксесоарите 
й. 

1 
- -

карта SDXC 64GB 2 • Памет карта SDXC 64GB
2000Х ЗООmЬ/s • Високоскоростна карта с максимална скорост на

четене 95 MB/s

• Максимална скорост на запис 45 MB/s
1 
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Видео статив 1 

Фото раница 1 

--·-· -

• Class 10 / UHS-I
• UHS Speed Class 3

- - -

• Подходяща за заснемане на 30, Full НО, 4К
видео

- -

Професионален видео статив с флуидна глава, с 
възможност за използване с камери до 4 килограма. 
МАХ височина: около 160 сш. 

Чанта или раница с възможност да побере тяло и два 
обектива + аксесоари - карти, батерии, филтри 

1 
1 

1 

1 

1 

С оглед изложеното и на основание чл. 107, т. 5 ЗОП комисията предлага 
участника „Фото Синтезис" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като 
е представил оферта, която не отговаря на на условията за представяне. 

2. ,,Смарт Софт" ЕООД, оферта с вх. № 2-РД от 03.06.2020 г.:

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията
установи, че същото е изготвено съгласно приложените в документацията обращи, а 
именно Приложение № 4. Разгледано по съдържание и по същество, техническото 
предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 
възложителя, посочени в документацията за участие. Участникът е посочил линкове 
към официалната интернет страница на производителя на оборудването, предмет на 
поръчката, който позволява да се направи съпоставка между минималните изисквания 
на Възложителя и техническите параметри на предложеното оборудване. 

След това комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника и констатира, че то е изготвено съгласно приложените в документацията 
образци, а именно Приложение № 5. Разгледано по съдържание и по същество, 
ценовото предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените 
условия на възложителя, посочени в документацията за участие. Предложените от 
участника единични цени, както и общата цена за изпълнение на поръчката, не 
надхвърлят максимално определените от възложителя. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Смарт Софт" ЕООД до по
нататъшно участие в процедурата. 

С извършването на описаните действия приключи работата на комисията по 
разглеждане на представените от участниците оферти (техническо и ценово 
предложение). 

След това комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите 
участници, съгласно критерия за възлагане „Икономически най-изгодна оферта" на 
основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП „най-ниска цена" и направи следното класиране: 

КЛАСИРАНЕ: 

1-во място „Смарт Софт" ЕООД, оферта с вх. № 2-РД от 03.06.2020 г.- с

предложена цена 63 025,00 лева без ДЦС. 
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С извършването на горните действия приключи работата на комисията по 

оценяване на офертите, които съответстват на предварително обявените условия, 

съгласно избрания критерий за възлагане. 

След извършване на описаните действия основание чл. 61, т. 4 ППЗОП 

комисията пристъпи към разглеждане на документите на единствения допуснат 
участник, свързани с личното състояние и критериите за подбор, и констатира 
следното: 

,,Смарт Софт" ЕООД, оферта с вх. № 2-РД от 03.06.2020 г.:

Участникът е представил правилно и коректно попълнен Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на ЗОП и 

условията на документацията за участие на възложителя. Представеният ЕЕДОI I е 

подписан с валиден електронни подписи от лица, съгласно изискванията на чл. 40, ал. 2 
ППЗОП. Комисията не установи несъответствия, липси или непълноти на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. В част IV критерии за 
подбор участникът е посочил, че може да представи сертификати, изготвени от 
независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите 
за осигуряване на качеството, като в офертата е представил копие на сертификат по 
стандарт БДС EN ISO 9001:2015, от който е видно, че участникът отговаря на 
поставеното от възложителя изискване относно критериите за подбор. 

С оглед на посоченото, комисията счита, че участникът „Смарт Софт" ЕООД 

отговаря на поставените от Възложителя критерии и не са налице основания за 

неговото отстраняване. 

Във връзка с разглежданите ЕЕДОП-и, комисията обръща внимание. че на 

възложителя служебно му е известно, че: 

- Министерство на правосъдието (МП) поддържа информация относно
декларираните от участника обстоятелства в част 111: Основания за изключване. раздел 
А: ,,Основания, свързани с наказателни присъди", и същата може да бъде предоставена 
при поискване от страните; 

- Национална агенция за приходите (НАП) поддържа информация относно
декларираните от участника обстоятелства в част III: Основания за изключване, раздел 
Б: ,,Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски" и 
същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно по служебен път; 

- Търговския регистър към Агенцията по вписванията поддържа информация

относно декларираните от участника обстоятелства в част 111: Основания за 

изключване, раздел В: ,,Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на инт�реси 

или професионално нарушение", по отношение на следните основания за изключване: 

Несъстоятелност; Производство по несъстоятелност; Споразумение с кредиторите; 

Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство; 

Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена стопанска дейност и същата е 

безплатно и публично достъпна. 

С извършването на горните действия приключи работата на комисията по 

разглеждане на допълнително представените от участниците документи. 
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На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП и въз основа на изложеното в настоящия 

протокол комисията предлага следното класиране: 

1-во място „Смарт Софт" ЕООД, оферта с вх. № 2-РД от 03.06.2020 r.- с

предложена цена 63 025,00 лева без ДДС. 

Въз основа изложеното, комисията предлага: класираният на първо място 

участник „Смарт Софт" ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената 

поръчка с предмет: ,,Доставка и гаранционна поддръжка на видео техника за нуждите 

на Институrа за изследване на изкуствата към Българска академия на науките в 

изпълнение на проект № BG05M2OP00 1-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център 

за върхови постижения „Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)". 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан 

на 23.06.2020 r. 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

Камен Табаков - .......... 

Членове: 

Анатоли Михайлов - .... 
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