РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Кюстендил, ул.“Демокрация” No44, тел:078/559700, факс:078/559733, e-mail:kiustendil@nhif.bg, url:kiustendil.nhif.bg

П Р О Т О К О Л №1
От работата на комисията, назначена със Заповед №РД-18-26/13.12.2019г. на
директора на РЗОК – Кюстендил за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОККюстендил, включително доставка и монтаж на резервни части” на основание чл.18, ал.1,
т.12 и чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 002072019-0130
Днес, 13.12.2019г в сградата на РЗОК гр. Кюстендил, заседателна зала, ет.2, се проведе
заседание на комисия, назначена със Заповед №РД-18-23/09.08.2018г. в състав:
Председател: Председател: Десислава Ангелова - юрисконсулт в отдел ФСАД
Членове: 1. Инж. Райна Ангелова- главен експерт в сектор ИД
2 Радослав Константинов Раденков – главен специалист в отдел ФСАД
Комисията започна работа в 11,00 часа, след получаване на списъка с участниците и
представените оферти, предадени с приемо-предавателен протокол от Александра Стойчева главен специалист в РЗОК гр. Кюстендил на председателя на комисията Десислава Ангелова.
Председателят на комисията откри заседанието, като обяви, че в деловодството на
РЗОК гр. Кюстендил са постъпили пет броя оферти, както следва:
1.Оферта с вх.№70-00-240/11.12.2019г, 11,57 часа, подадена от „Ес Би Ес Трейдинг“
ООД с адрес област Русе,община Русе, с.Тетово, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No30,
тел.0887552711
2.Оферта с вх.№70-00-247/12.12.2019, 10,40 часа, подадена от „"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД с адрес гр. София 1517, район р-н Подуяне, ул. БЕСАРАБИЯ No
24, тел.: 02/91945, факс: 02/9455959, Електронна поща: sbs@sbs.bg,
3.Оферта с вх.№70-00-248/12.12.2019г, 10,50 часа, подадена от „Рейб“ ЕООД с адрес
гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, бл.21, вх. Б, ап. 5, тел. 0887622727, email: reib_eood@abv.bg
4. Оферта с вх.№70-00-249/12.12.2019г, 10,51 часа, подадена от„Aйфест“ ЕООД гр.
София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешев”26, вх. 1, ап. 3, тел.02/9502255 email: office@aifest.net
5. Оферта с вх.№70-00-250/12.12.2019г, 13,57 часа, подадена от „ЕЛКОМ СЕРВИЗ“
ЕООД гр.Кюстендил, ул. „Елисавета Багряна“ №2, тел. 078/553170, 078/550 600, e-mail:
office@elcomis.com.
След обявяване на получените оферти, в съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 от
ППЗОП членовете на комисията представиха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.
На основание чл.54 ,ал.2 от ППЗОП отварянето на офертите е публично.
При отварянето на офертите не присъстват лица участници в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
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Комисията констатира, че и петте оферти са подадени в срок, в запечатани
непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки.
Съгласно разпоредбата на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на
подадените оферти по реда на получаването им в резултат, на което се установи следното:
1. Оферта с вх.№70-00-240/11.12.2019г, подадена от „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията
констатира, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2 Оферта с вх.№70-00-247/12.12.2019г. подадена от "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
СИСТЕМИ" АД
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията
констатира, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
3. Оферта с вх.№70-00-248/12.12.2019г, подадена от „Рейб“ ЕООД.
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията
констатира, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
4. Оферта с вх.№70-00-249/12.12.2019г, подадена от„Aйфест“ ЕООД
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията
констатира, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
5. Оферта с вх.№70-00-250/12.12.2019г, подадена от „ЕЛКОМ СЕРВИЗ“ ЕООД
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. Комисията
констатира, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
В съответствие с чл.54, ал.4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След извършване на гореописаните публични действия в 11,50 часа, приключи
публичната част от заседанието на комисията и председателят насрочи следващо заседание за
16.12.2019 г. в 13,00 часа.
На 16.12.2019г. в 13,00 часа комисията продължи работата си в закрито заседание, като
извърши справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на
участниците, след което на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя в резултат, на което констатира:
1. Оферта с вх.№70-00-240/11.12.2019г, подадена от „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД е
подписана от управителя. Опаковката съдържа следните документи:
1.Опис на представените документи, изготвен по образеца от документацията за
участие, подписан от управителя;
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2. ЕЕДОП на хартиен носител (приложение №2);
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Приложение №3 от
документацията, подписано от управителя.
4.Декларация за приемане клаузите на договора, изготвена, съгласно образеца от
документацията, подписана от управителя.
5.Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образеца на
Приложение №5 от документацията за участие, подписана от управителя;
6. Отделен непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».
7. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –
Приложение № 8;
8.Списък на персонала за изпълнение на дейностите по обществената поръчка Приложение № 9;
9. Списък на изпълнените услуги през последните три години – Приложение № 10.
От участника са представени и допълнителни документи, а именно:2 броя референции
Представеният от участника ЕЕДОП е на хартиен носител, не е предоставен на
електронен носител и съответно не е подписан с електронен подпис от
представляващите дружеството, с което не отговаря на изискванията на възложителя и
ЗОП.
2 Оферта с вх.№70-00-247/12.12.2019г. подадена от "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
СИСТЕМИ" АД е подписана от управителя. Опаковката съдържа следните документи:
1.Опис на представените документи, изготвен по образеца от документацията за
участие, подписан от законния представител на участника;
2. . Компакт диск с еЕЕДОП (приложение №2);
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Приложение №3 от
документацията, подписано от законния представител на участника.
4.Декларация за приемане клаузите на договора, изготвена, съгласно образеца от
документацията, подписана от законния представител на участника.
5.Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образеца на
Приложение №5 от документацията за участие, подписана от законния представител на
участника;
6. Отделен непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».
7. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –
Приложение № 8;
8.Списък на персонала за изпълнение на дейностите по обществената поръчка Приложение № 9;
9. Списък на изпълнените услуги през последните три години – Приложение № 10.
От участника са представени и допълнителни документи, а именно:3 броя дипломи, 1
бр. Удостоверение, 2 бр. Референции и 1 бр. сертификат, заверени с гриф «Вярно с
оригинала»
С представения от участника еЕЕДОП същия удостоверява липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и тези свързани с националното законодателство. В
еЕЕДОП участникът е декларирал, че са спазени критериите за подбор и е представил
исканата от възложителя информация, посочена в обявлението Раздел III, т.1.3 и в
документацията Раздел III т.3.2 Изисквания към техническите и професионални способности
на участниците, като е попълнил от Раздел „В“ от част IV на еЕЕДОП.
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В еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на трети лица и на
подизпълнители за изпълнение на поръчката.Представената от участника оферта е изготвена
в съответствие с указанията, посочени от възложителя в раздел IV от документацията и е
оформена по приложените към нея образци.
Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД отговаря на изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и представеното от него
техническо предложение следва да бъде разгледано.
3. . Оферта с вх.№70-00-248/12.12.2019г, подадена от „Рейб“ ЕООД. е подписана от
управителя. Опаковката съдържа следните документи:
1.Опис на представените документи, изготвен по образеца от документацията за
участие, подписан от законния представител на участника;
2. Компакт диск с еЕЕДОП (приложение №2);
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Приложение №3 от
документацията, подписано от законния представител на участника.
4.Декларация за приемане клаузите на договора, изготвена, съгласно образеца от
документацията, подписана от законния представител на участника.
5.Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образеца на
Приложение №5 от документацията за участие, подписана от законния представител на
участника;
6. Отделен непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».
7. Списък на персонала за изпълнение на дейностите по обществената поръчка Приложение № 9;
8. Списък на изпълнените услуги през последните три години – Приложение № 10.
От участника са представени и допълнителни документи, а именно:2 броя
удостоверения, 1 бр. Диплома и 1 бр. сертификат, заверени с гриф «Вярно с оригинала» и
подписа на лицето, представляващо участника.
С представения от участника еЕЕДОП същия удостоверява липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и тези свързани с националното законодателство. В
еЕЕДОП участникът е декларирал, че са спазени критериите за подбор и е представил
исканата от възложителя информация, посочена в обявлението Раздел III, т.1.3 и в
документацията Раздел III т.3.2 Изисквания към техническите и професионални способности
на участниците, като е попълнил от Раздел „В“ от част IV на еЕЕДОП.
В еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на трети лица и на
подизпълнители за изпълнение на поръчката.Представената от участника оферта е изготвена
в съответствие с указанията, посочени от възложителя в раздел IV от документацията и е
оформена по приложените към нея образци.
Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „Рейб“ ЕООД
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя и представеното от него техническо предложение следва да бъде разгледано.
4. Оферта с вх.№70-00-249/12.12.2019г, подадена от „Aйфест“ ЕООД е подписана от
управителя. Опаковката съдържа следните документи:
1.Опис на представените документи, изготвен по образеца от документацията за
участие, подписан от законния представител на участника;
2. . Компакт диск с еЕЕДОП (приложение №2);
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3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Приложение №3 от
документацията, подписано от законния представител на участника.
4.Декларация за приемане клаузите на договора, изготвена, съгласно образеца от
документацията, подписана от законния представител на участника.
5.Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образеца на
Приложение №5 от документацията за участие, подписана от законния представител на
участника;
6. Отделен непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».
7. Списък на персонала за изпълнение на дейностите по обществената поръчка Приложение № 9;
8. Списък на изпълнените услуги през последните три години – Приложение № 10.
От участника са представени и допълнителни документи, а именно:1 броя
свидетелство, 2 бр. дипломи и 10 бр. сертификати, заверени с гриф «Вярно с оригинала» и
подписа на лицето, представляващо участника.
С представения от участника еЕЕДОП същия удостоверява липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и тези свързани с националното законодателство. В
еЕЕДОП участникът е декларирал, че са спазени критериите за подбор и е представил
исканата от възложителя информация, посочена в обявлението Раздел III, т.1.3 и в
документацията Раздел III т.3.2 Изисквания към техническите и професионални способности
на участниците, като е попълнил от Раздел „В“ от част IV на еЕЕДОП.
В еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на трети лица и на
подизпълнители за изпълнение на поръчката.Представената от участника оферта е изготвена
в съответствие с указанията, посочени от възложителя в раздел IV от документацията и е
оформена по приложените към нея образци.
Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът Aйфест“ ЕООД
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя и представеното от него техническо предложение следва да бъде разгледано.
Оферта с вх.№70-00-250/12.12.2019г, подадена от „ЕЛКОМ СЕРВИЗ“ ЕООД е
подписана от управителя. Опаковката съдържа следните документи:
1.Опис на представените документи, изготвен по образеца от документацията за
участие, подписан от законния представител на участника;
2. . Компакт диск с еЕЕДОП (приложение №2);
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Приложение №3 от
документацията, подписано от законния представител на участника.
4.Декларация за приемане клаузите на договора, изготвена, съгласно образеца от
документацията, подписана от законния представител на участника.
5.Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена по образеца на
Приложение №5 от документацията за участие, подписана от законния представител на
участника;
6. Отделен непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».
7. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –
Приложение № 8;
8.Списък на персонала за изпълнение на дейностите по обществената поръчка Приложение № 9;
9. Списък на изпълнените услуги през последните три години – Приложение № 10.
От участника са представени и допълнителни документи, а именно:4 броя дипломи и 3
бр. Удостоверения
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С представения от участника еЕЕДОП същия удостоверява липсата на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и тези свързани с националното законодателство. В
еЕЕДОП участникът е декларирал, че са спазени критериите за подбор и е представил
исканата от възложителя информация, посочена в обявлението Раздел III, т.1.3 и в
документацията Раздел III т.3.2 Изисквания към техническите и професионални способности
на участниците, като е попълнил от Раздел „В“ от част IV на еЕЕДОП.
В еЕЕДОП участникът е посочил, че няма да използва капацитета на трети лица и на
подизпълнители за изпълнение на поръчката.Представената от участника оферта е изготвена
в съответствие с указанията, посочени от възложителя в раздел IV от документацията и е
оформена по приложените към нея образци.
Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ЕЛКОМ
СЕРВИЗ“ ЕООД гр.София отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя и представеното от него техническо предложение следва
да бъде разгледано.
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 104, ал.4 от ЗОП и чл. 54, ал.8 и ал.9 от
ППЗОП, комисията реши да изпрати настоящия протокол до всички участници, като в срок до
5 работни дни от получаването на протокола, участникът „Ес Би Ес Трейдинг “ ООД следва
да предостави Електронния Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
на електронен носител, подписан с електронен подпис от представляващите дружеството.
Настоящия протокол е съставен в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП. На същото основание протоколът ще бъде публикуван в профила на купувача и в
същия ден изпратен до всички участниците.
Комисията ще се събере и ще продължи работата си след изтичане на указания срок в
съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр на 16.12.2019г. и се
състои от 6 /шест/ страници.
Председател: ......................................... .
/Д. Ангелова/
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