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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
    8800 Сливен, ул.”Орешака” № 15 а, тел. 044/62 29 21, факс 044/62.20 77 

 
 

 
Вх. № ПО-05-175/05.05.2020г. 

 
УТВЪРДИЛ,                                          
ДИРЕКТОР:...../п/ на осн. чл. 37 
от ЗОП........ 

                                     (инж. П. Върбанов) 
                        
                                   дата: 05.05.2020г. 

ПРОТОКОЛ  № 2 

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД–10-131/28.04.2020г. на директора 
на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, за разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти в процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична 
актуализация на софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси”, за 
нуждите на ЮИДП - Сливен – централно управление и тридесет и две териториални 
поделения” 

 
Днес, 05.05.2020 год., в 10.00 часа, в град Сливен, в административната сграда на 

ЮИДП ДП, заседателната зала, се проведе заседание на назначената със Заповед № РД–10-
131/28.04.2020г. на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, комисия в 
състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Русева – гл. счетоводител на ЦУ на ЮИДП гр. Сливен, 

 
Членове: 
1. Г. Попова – н-к отдел „ПДАОЧР” в ЦУ на ЮИДП ДП; 
2. С. Драгиева – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП. 

 
След представяне на извадка от протокола на постъпилите оферти, удостоверено с 

подписите на деловодителя и председателя на комисията, същият откри заседанието. 
Комисията установи, че до 17:00 часа на 27.04.2020 година в деловодството на 

„Югоизточно държавно предприятие” ДП - Централно управление е постъпила 1 (една) 
оферта. Предвид горното и на основание чл.188, ал.2, във връзка с §131, ал. 3 от ЗОП, в 
удължения срок за получаване на оферти до 17:00ч. на 04.05.2020г. не са постъпили други 
оферти, поради което комисията пристъпи към оповестяване на постъпилата в първоначално 
обявения срок оферта: 
1. „НЕК – Кулишев, Левичарска” СД, ЕИК 831393043, вписано в регистъра за 
търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1303, р-н Възраждане, ул. „Българска морава” № 100, представлявано от Е. 
Левичарска и А. Кулишев - управител, с начин на представляване: заедно и поотделно, 
регистриран като участник в процедурата под № 1, входящ номер на офертата № ПО – 05 - 
148/02.04.2020 г., 10:40 ч.  

Комисията извърши справка в публичната част на Търговския регистър относно 
актуалното състояние на участника, подал оферта и я приложи към документацията. 
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Не присъстваха представители на участника, подал оферта и представители на 
средствата за масово осведомяване. 

 

Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 

1. Отваряне на опаковката с офертата по реда на постъпване и на регистрирането й в 
деловодството на ЮИДП ДП. Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката 
и проверка на съответствието им с изготвения опис. Удостоверяване редовността на 
представените документи – по отношение на форма, пълнота и удостоверяване на 
изискуемите обстоятелства. 

2. Обявяване и разглеждане на техническото предложение на участника, в случай, че е 
допуснат и установяване на редовността му. Разглеждане и оповестяване на „Ценовото 
предложение” на допуснатата оферта и установяване на редовността й. 

3.  Класиране. 
За участника подал оферта Комисията спази определената последователност от 

действия, съгласно чл. 97 от ППЗОП за разглеждане на офертата за участие, подадена на 
хартиен носител, както следва: 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участник в процедурата 
с пореден номер № 1 - „НЕК – Кулишев, Левичарска” СД, подал оферта с вх. ПО – 05 – 
148/02.04.2020 г., представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, в 
която комисията установи наличие на документация за участие, предложение за изпълнение 
на поръчката /приложение № 8/ и ценово предложение /приложение № 11/.  

Трима от членовете на комисията подписаха предложението за изпълнение на 
поръчката /приложение № 8/ и ценовото предложение /приложение № 11/. 

  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 
офертата на участника, след което комисията провери съответствието им с изготвения опис, 
като не установи различия. 

След извършване на горните действия комисията констатира: „НЕК – КУЛИШЕВ, 
ЛЕВИЧАРСКА” СД, ЕИК 831393043 - участник в процедурата с пореден номер № 1, е 
представил всички изискуеми документи, в съответствие с изискванията на Възложителя и 
минималните изисквания на техническата му спецификация. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническо предложение на участника, за 
което установи, че е в съответствие с минималните технически изисквания предварително 
обявени от Възложителя. 

Предвид редовността на техническото предложение, комисията допуска до по-
нататъшно участие офертата на участника, регистриран с пореден номер № 1 и продължи с 
оповестяване на ценовото предложение. 

„НЕК – КУЛИШЕВ, ЛЕВИЧАРСКА” СД, ЕИК 831393043 - участник в процедурата с 
пореден номер № 1, е предложил единична цена за абонаментно месечно обслужване за ЦУ 
в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв. без ДДС; единична цена за абонаментно месечно 
обслужване за едно териториално поделение в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв. без ДДС 
и обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 47 520 лв. /четиридесет и седем 
хиляди и петстотин и двадесет лева/ без ДДС за 12 месеца, с включени в нея всички 
разходи за изпълнение. 

Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, 
поради което следва да бъде класирано.  

Комисията извърши крайното класиране, както следва: 

1во място: „НЕК – КУЛИШЕВ, ЛЕВИЧАРСКА” СД, ЕИК 831393043, с предложена 
единична цена за абонаментно месечно обслужване за ЦУ в размер на 120.00 /сто и двадесет/ 
лв. без ДДС; единична цена за абонаментно месечно обслужване за едно териториално 
поделение в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв. без ДДС и обща цена за изпълнение на 
поръчката в размер на 47 520 лв. /четиридесет и седем хиляди и петстотин и двадесет 
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лева/ без ДДС за 12 месеца, с включени в нея всички разходи за изпълнение. 
 

След извършване на действията по чл. 97 от ППЗОП и поради изчерпване на дневния 

ред председателят закри заседанието в 10:50 часа. 

Комисията предлага на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП да 
сключи договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка с участника класиран 

от комисията на първо място, при направените от него предложения за изпълнение. 
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 195, във връзка с чл. 103, ал. 3, 

предложение първо от ЗОП в един оригинален екземпляр, състои от 3 (три) страници и се 
подписа от членовете на комисията на 05.05.2020г. 

Този протокол се публикува в профила на купувача към електронната преписка на 
процедурата. При публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във връзка с 
чл. 59 от ЗЗЛД, към електронната преписка на профила на купувача, на адрес: 
https://www.uidp-sliven.com/procedures/4124. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …/п/ на осн. чл. 37 от ЗОП……..       

                         /М. Русева/                                                                    
 ЧЛЕНОВЕ:   
                              
                        1…/п/ на осн. чл. 37 от ЗОП……..                                          
                                  /Г. Попова/   
 
                        2…/п/ на осн. чл. 37 от ЗОП……..                                            
                               /С. Драгиева/ 
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