
Седмо средно е „Кузман Шапкарев “

ОДОБРИЛ:
Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА
Директор на VII СУ „Кузман 
гр. Благоевград 
................................................. 2020 г,

ПРОТОКОЛ № 1
•а

На 20.11.2020 г. от 14:00 часа, в кабинет на Директора на Седмо Средно училище 
„Кузман Шапкарев“ гр. Благоевград, комисия за провеждане на обществена поръчка по 
реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 по Закона за обществените поръчки, чрез покана до определени 
лица, назначена със Заповед № РД-11-264/20.11.2020 г. на Директора на VII СУ „Кузман 
Шапкарев“, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ирена Стамболиева -  Заместник директор на VII СУ „Кузман Шапкарев“ гр. 
Благоевград;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Атанаска Богоева - юрист
2. Мартина Якова -  главен счетоводител
3. Ангелина Цветанова -  ЗАТС
4. Цветелина Гущерова -  касиер - домакин 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Искра Шишкова - Библиотекар
със задача да прегледа, оцени и класира представените оферти при условията и реда на 

чл. 51 и сл. от ППЗОП за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 
компютърни конфигураци, интерактивна мобилна маса и съпътстващите ги 
конструкции за осигуряването на STEM среда в VII СУ „Кузман Шапкарев“ гр. 
Благоевград“.

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти за участие, а именно - 
19.11.2020 г., 17:00 часа, в деловодството на VII Средно училище „Кузман Шапкарев“ гр. 
Благоевград са постъпили 3 /три/ броя оферти, както следва:

Участник Оферта Адрес
1. „НЕГС“ ЕООД Вх. № АТС-08-777/19.11.2020 г. 

19 ноември 2020 г., 08:30 ч
Бул. „Никола Мушанов“ 
151
гр. София, България

2700, гр. Благоевград, ул. „Илинден“ № 13, тел: 073/887778, 073/831534, email: sedmo@abv.bg

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
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2. „КЕЙСИЕМ“ ЕООД Вх. № АТС-08-778/19.11.2020 г. 
19 ноември 2020 г., 09:10 ч

ж.к. „Младост“ 2, блок 
272 Б, партер, п.к. 1799 
гр. София, България

3. „СЕНЦИА“ ЕООД Вх. № АТС-08-779/19.11.2020 г. 
19 ноември 2020 г., 09:30 ч

ж.к. „Младост“ 2, блок 
249 А, ет. 3, ап. 14 
гр. София, България

Членовете на комисията подписаха декларации относно обстоятелствата по чл. 103, 
ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

На открито заседание на комисията, съгласно Присъствен списък от 20.11.2020 г., не 
присъстваха лица представители на участниците в обществената поръчка, както и 
представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на представените оферти и проверка на 
съответствието на приложените в офертите на участниците документи с изискванията за 
подбор и лично състояние на Възложителя.

1. При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на оферта с вх. № 
АТС-08-777/19.11.2020 г. на участника „НЕГС“ ЕООД относно съответствието му с 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи 
следното:

1.1. Участникът е представил 1 /един/ брой Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Приложение № 1, който е подписан от лицето по чл. 40, ал. 
1, т. 3 от ППЗОП. На следващо място, комисията извърши служебна справка в Търговския 
регистър относно актуалното състояние на дружеството-участник и установи, че е спазено 
изискването на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

Комисията се запозна със съдържанието на представения ЕЕДОП и установи, че не е 
налице липса и непълнота на част от информацията, като същата е в съответствие с 
изискванията към личното състояние на участника.

Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

2. При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на оферта с вх. № 
АТС-08-778/19.11.2020 г. на участника „КЕЙСИЕМ“ ЕООД относно съответствието му с 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи 
следното:
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2.1. Участникът е представил 1 /един/ брой Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Приложение № 1, който е подписан от лицето по чл. 40, ал. 
1, т. 3 от ППЗОП. На следващо място, комисията извърши служебна справка в Търговския 
регистър относно актуалното състояние на дружеството-участник и установи, че е спазено 
изискването на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

Комисията се запозна със съдържанието на представения ЕЕДОП и установи, че не е 
налице липса и непълнота на часуг от информацията, като същата е в съответствие с 
изискванията към личното състояние на участника.

Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

3. При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на оферта с вх. № 
АТС-08-779/19.11.2020 г. на участника „СЕНЦИА“ ЕООД относно съответствието му с 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи 
следното:

2.1. Участникът е представил 1 /един/ брой Единен европейски документ за 
обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Приложение № 1, който е подписан от лицето по чл. 40, ал. 
1, т. 3 от ППЗОП. На следващо място, комисията извърши служебна справка в Търговския 
регистър относно актуалното състояние на дружеството-участник и установи, че е спазено 
изискването на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

Комисията се запозна със съдържанието на представения ЕЕДОП и установи, че не е 
налице липса и непълнота на част от информацията, като същата е в съответствие с 
изискванията към личното състояние на участника.

Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

След като извърши горепосочените действия, комисията продължи работата си с 
разглеждане на техническото предложение на участниците в откритата процедура, които 
отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, по реда на тяхното 
постъпване и установи следното:

1. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № АТС-08-777/19.11.2020 
г. от участника „НЕГС“ ЕООД е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и 
съгласно документацията за участие.

1.1. Участникът е предложил качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем 
в съответствие с Техническите спецификации.

1.2. Участникът е декларирал срок на валидност на офертата си -  3 (три) месеца от 
крайния срок за подаване на офертата.

1.3. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, както следва:
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- За преносими компютри от тип 1 - 5  /пет/ календарни дни;
- За преносими компютри от тип 2 - 5  /пет/ календарни дни;
- За мобилна зарядна станция за съхранение на лаптопи -  5 /пет/ календарни дни;
- За настолни компютри с монитори -  5 /пет/ календарни дни;
- За интерактивна моторизирана маса -  30 /тридесет/ календарни дни;
- За видеостена -  30 /тридесет/ календарни дни;

1.4. Участникът е предложел гаранционен срок, считано от датата на подписване на 
приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на доставката без забележки, 
както следва:

- За преносими компютри от тип 1 -  24 (двадесет и четири) месеца;
- За преносими компютри от тип 2 - 3 6  (тридесет и шест) месеца;
- За мобилна зарядна станция за съхранение на лаптопи -  24 (двадесет и четири)

месеца;
- За настолни компютри с монитори -  24 (двадесет и четири) месеца;

За интерактивна мобилна моторизирана маса -  24 (двадесет и четири) месеца;
- За видеостена -  24 (двадесет и четири месеца);

1.5. Участникът е предложил техника, която отговаря на зададените от 
Възложителя Технически спецификации.

Предвид извършената проверка на съответствието на Техническото 
предложение с предварително обявените от Възложителя условия и установеното 
съответствие на Техническото предложение на участника „НЕГС“ ЕООД с тях, 
комисията счита, че представеното техническо предложение съответства на 
предварително обявените условия, поради което допуска участника до по-нататъшно 
участие в процедурата.

2. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № АТС-08-778/19.11.2020 
г. от участника „КЕЙСИЕМ“ ЕООД е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и 
съгласно документацията за участие.

2.1. Участникът е предложил качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем 
в съответствие с Техническите спецификации.

2.2. Участникът е декларирал срок на валидност на офертата си -  3 (три) месеца от 
крайния срок за подаване на офертата.

2.3. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, както следва:
- За преносими компютри от тип 1 - 5  /пет/ календарни дни;
- За преносими компютри от тип 2 - 5  /пет/ календарни дни;
- За мобилна зарядна станция за съхранение на лаптопи -  5 /пет/ календарни дни;
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- За настолни компютри с монитори -  5 /пет/ календарни дни;
- За интерактивна моторизирана маса -  30 /тридесет/ календарни дни;
- За видеостена -  30 /тридесет/ календарни дни;

2.4. Участникът е предложил гаранционен срок, считано от датата на подписване на 
приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на доставката без забележки, 
както следва:

- За преносими компютри от,тип 1 -  24 (двадесет и четири) месеца;
- За преносими компютри от тип 2 - 3 6  (тридесет и шест) месеца;
- За мобилна зарядна станция за съхранение на лаптопи -  24 (двадесет и четири) 

месеца;
- За настолни компютри с монитори -  24 (двадесет и четири) месеца;
- За интерактивна мобилна моторизирана маса -  24 (двадесет и четири) месеца;
- За видеостена -  24 (двадесет и четири месеца);

2.5. Участникът е предложил техника, която отговаря на зададените от 
Възложителя Технически спецификации.

Предвид извършената проверка на съответствието на Техническото 
предложение с предварително обявените от Възложителя условия и установеното 
съответствие на Техническото предложение на участника „КЕЙСИЕМ“ ЕООД с тях, 
комисията счита, че представеното техническо предложение съответства на 
предварително обявените условия, поради което допуска участника до по-нататъшно 
участие в процедурата.

3. Техническото предложение, съдържащо се в оферта с вх. № АТС-08-779/19.11.2020 
г. от участника „СЕНЦИА“ ЕООД е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и 
съгласно документацията за участие.

3.1. Участникът е предложил качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем 
в съответствие с Техническите спецификации.

3.2. Участникът е декларирал срок на валидност на офертата си -  3 (три) месеца от 
крайния срок за подаване на офертата.

3.3. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, както следва:
- За преносими компютри от тип 1 - 5  /пет/ календарни дни;
- За преносими компютри от тип 2 - 5  /пет/ календарни дни;
- За мобилна зарядна станция за съхранение на лаптопи -  5 /пет/ календарни дни;
- За настолни компютри с монитори -  5 /пет/ календарни дни;
- За интерактивна моторизирана маса -  30 /тридесет/ календарни дни;
- За видеостена -  30 /тридесет/ календарни дни;
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3.4. Участникът е предложил гаранционен срок, считано от датата на подписване на 
приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението на доставката без забележки, 
както следва:

- За преносими компютри от тип 1 -  24 (двадесет и четири) месеца;
- За преносими компютри от тип 2 - 3 6  (тридесет и шест) месеца;
- За мобилна зарядна станция за съхранение на лаптопи -  24 (двадесет и четири)

месеца;
- За настолни компютри с монитори -  24 (двадесет и четири) месеца;
- За интерактивна мобилна моторизирана маса -  24 (двадесет и четири) месеца;

За видеостена -  24 (двадесет и четири месеца);
3.5. Участникът е предложил техника, която отговаря на зададените от 

Възложителя Технически спецификации.

Предвид извършената проверка на съответствието на Техническото 
предложение с предварително обявените от Възложителя условия и установеното 
съответствие на Техническото предложение на участника „СЕНЦИА“ ЕООД с тях, 
комисията счита, че представеното техническо предложение съответства на 
предварително обявените условия, поради което допуска участника до по-нататъшно 
участие в процедурата.

След като извърши по-гореописаните действия комисията пристъпи към 
отваряне на представените ценови предложения на участниците и оповести 
предложените от тях цени за изпълнение на поръчката, както следва:

„Доставка и монтаж на компютърни конфигураци, инт< 
съпътстващите ги конструкции за осигуряването на 

„Кузман Шапкарев“ гр. Благоевг]

фактпвна мобилна маса и 
STEM среда в VII СУ 

рад“
№ Участник Предлагана цена без 

включен ДДС
Предлагана цена с 

включен ДДС
1 „НЕГС” ЕООД 56 833.33 лв. 

(петдесет и шест хиляди 
осемстотин тридесет и три 

лева и тридесет и три 
стотинки)

68 200,00 лв. 
(шестдесет и осем 

хиляди и двеста лева)

2 „КЕИСИЕМ“
ЕООД

56 625,00 лв. 
(петдесет и шест хиляди 

шестстотин двадесет и пет 
лева)

67 950,00 лв. 
(шестедесет и седем 

хиляди деветстотин и 
петдесет лева)
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3 „СЕНЦИА“ 56 737,50 лв. 68 085,00 лв.
ЕООД (петдесет и шест хиляди (шестдесет и осем

седемстотин тридесет и хиляди осемдесет и пет
седем лева и петдесет лева)

стотинки)

Комисията извърши обстоен преглед на ценовите предложения на участниците и 
съответствието им с изискваният^ на Възложителя, заложени в поканата за участие в 
обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 по Закона на обществените поръчки и 
обява за покана до определени лица. Комисията констатира следното:

1. Ценовото предложение на участника „НЕГС” ЕООД, с оферта с вх. № АТС- 
08-777/19.11.2020 г., е изготвено по Приложение №3 и отговаря на изискванията на 
Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно и не надвишава максимално 
допустимата прогнозна стойност, посочена от Възложителя.

2. Ценовото предложение на участника „КЕЙСИЕМ” ЕООД, с оферта с вх. № 
АТС-08-778/19.11.2020 г., е изготвено по Приложение №3 и отговаря на изискванията на 
Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно и не надвишава максимално 
допустимата прогнозна стойност, посочена от Възложителя.

3. Ценовото предложение на участника „СЕНЦИА” ЕООД, с оферта с вх. № 
АТС-08-779/19.11.2020 г., е изготвено по Приложение №3 и отговаря на изискванията на 
Възложителя. Предложената цена е изчислена коректно и не надвишава максимално 
допустимата прогнозна стойност, посочена от Възложителя.

Съгласно одобрената покана за представяне на оферти, критерият за възлагане в 
настоящата обществена поръчка е „най-ниска цена“.

Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз 
основа на икономически най-изгодната оферта, като в настоящата обществена поръчка 
класирането на офертите се извършва по критерий за възлагане „Най-ниска цена “ (чл. 70, 
ал.2, т. 1 от ЗОП).

След като извърши оценяване на офертите по критерия „най-ниска цена“,
комисията класира допуснатите участници, както следва:

Участник Оферта Предложена цена 
без ДДС

Класиране
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2700, гр. Благоевград, ул. „Илинден“ № 13, тел: 073/887778, 073/831534, email: sedmo@abv.bg
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BBS
Седмо средно училище „Кузман Шапкарев “

„КЕЙСИЕМ”
ЕООД

Вх. № АТС-08-778/19.11.2020 г. 
19 ноември 2020 г., 09:10 ч

56 625,00 лв.

(петдесет и шест 
хиляди 
шестстотин 
двадесет и пет 
лева)

I -во място

„СЕНЦИА”
ЕООД

Вх. № АТС-08-779/19.11.2020 г. 
19 ноември 2020 г., 09:30 ч

56 737,50 лв.

(петдесет и шест 
хиляди 
седемстотин 
тридесет и седем 
лева и петдесет 
стотинки)

II -  ро място

„НЕГС“
ЕООД

Вх. № АТС-08-777/19.11.2020 г. 
19 ноември 2020 г., 08:30 ч

56 833.33 лв.

(петдесет и шест 
хиляди 
осемстотин 
тридесет и три 
лева и тридесет 
и три стотинки)

III -  то място

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение 
предмета на настоящата поръчка, с участника „КЕЙСИЕМ“ ЕООД с оферта с вх. № 
АТС-08-778/19.11.2020 г., при посочената от него цена.

Особено мнение на членовете на комисията не бе изразено. Работата на комисията по 
разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили по горецитираната обществена 
поръчка, приключи в 15.00 часа.

Комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ирена Стамболиева:
ЧЛЕНОВЕ:
Атанаска Богоева:

Мартина Якова

Ангелина Цветанова:.......<

Цветелина Г ущерова:

2700, гр. Благоевград, ул. „Илинден“ № 13, тел: 073/887778, 073/831534, email: sedmo@abv.bg

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
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