
УТВЪРЖДАВАМ: 

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕJШН ДИРЕКТОР НА ИАОС 

Дата: .20. (!J{;. /� r t 

ПРОТОКОЛ № 1/20.06.2018Г. 

От заседание на комисия, назначена със Заповед № 236/06.06.2018г. на 

Изпълнителния директор на ИАОС за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, 

получени в резултат на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ,,Доставка на компютърна и периферна 

техника, сървърно и комуникационно оборудване" 

1. Днес, 06.06.2018 г., в гр. София в сградата на ИАОС с адрес бул. ,,Цар Борис ПГ' №

136 бе проведено публично заседание на комисията в състав: 

Съгласно Заповед №254/19.06.2018 г. на Възложителя поради обективна 

невъзможност да изпълнява задълженията си: Димитър Янев · - юрисконсулт в отдел 

„Правен", дирекция ФПОА ЧР, ИАОС се заменя от Красимир Аврамов - юрисконсулт в 

отдел „Правен", дирекция ФПОАЧР, ИАОС. 

В обявения срок до 17:30 часа на 05.06.2018 г. са постъпили четири оферти в резултат 

на публикувана Обява с изх. № 1481/29.05.2018 г. а именно: 

№ по Наименование на участника Дата и час на подаване Входящ номер на 

ред на офертата офертата 

1. КОНТРАКС АД 05.06.2018 г. в 15:05 часа 01/05.06.2018 г. 

2. СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ 05.06.2018 г. в 16:00 часа 02/05.06.2018 г. 

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 05.06.2018 г. в 16:25 часа 03/05.06.2018 г. 

БИЗНЕС СИСТЕМИ АД 

4. КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 05.06.2018 г. в 16:35 часа 04/05.06.2018 г. 

Всички членове на комисията подписаха декларация за липса на о
_
бстоятелства по 

чл.103, ал. 2 ЗОП. 
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2. По т. 1.4 Мултифункционално устройство

Възложuтелят, в техническата спецификация, е изискал мултuфункцuонално 

устройство с двустранно автоматично сканиране. Въз основа на направената проверка, на 

основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, в сайта на производителя, комисията установи, че 

посоченото от участникът в т. 1. 4.мултuфункционално устройство Lexmark МХЗ 17 dn 

Мопо А4 model Laser MFP модел не поддържа двустранно автоматично сканиране 

С оглед на гореизложеното и в съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.2 от ППЗОП, 
комисията счита, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия, 

съдържащи се в обявлението за поръчката и в документацията за участие, поради което 
предлага на Възложителя КООПЕРАЦИЯ ПАНДА да бъде отстранен от участие в 
процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП. 

111. След като отвори, разгледа и оцени получените от участниците предложения,

комисията пристъпи към класиране на участниците:

1. ,,СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД - 47 952,00 лева без ДДС

С това работата на Комисията приюпочи и единодушно предлага на Възложителя да
сюпочи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

компютърна и периферна техника, съ'рвърно и комуникационно оборудване" с 

единствения класиран участник - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД. 

Комисията предава настоящия протокол на Възложителя, съгласно чл. ·97, ал. 4 от 
зоп. 

Дата на настоящия протокол: 20.06.2018 г. 

Председател: 

Членове: 
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