
 

 

П Р О Т О К О Л     № 1 
 
от работата на комисията по открита процедура с предмет:  „Доставка на оборудване 
за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – еталонни 
едностойностни мерки за съпротивление“ (открита с Решение №  07-00-53-
1/11.06.2020 г., вписана  в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 01200-
2020-0006), Обявлението за поръчка е публикувано на 16.06.2020 г. в „Официален 
вестник” на Европейския съюз - номер 2020/S 115-278779). 
 

На 20.07.2020 г. в 14.30 ч., в изпълнение на  Заповед № ОПИК2-3-2-1/20.07.2020г.  
на и.д. Председател на БИМ – Паун Илчев,  комисия в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Мирослав Найденов - Началник отдел „ПАДЧР“, дирекция „Обща 
администрация“ в Български институт по метрология  

ЧЛЕНОВЕ:    
1. Снежана Спасова - И. д. Главен директор на ГД НЦМ  в Български институт 

по метрология 
2 . Вероника Корсачка - Старши счетоводител в отдел ФСД в Български 

институт по метрология 
 

 
 
се събра да отвори, разгледа, оцени и класира офертите на участниците за обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория 
за електрични измервания – еталонни едностойностни мерки за съпротивление“ 
 

Комисията получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 
(за предаване на офертите на председателя на комисията), съдържащ списък с 
участниците, както следва:  

 
№ 
по 
ред 

Номер във 
входящия 
регистър 

Заведена на 
дата / час 

Участник 

1. 
67-00-296-1 16.07.2020 г. 14:35   „ Унисист Инженеринг“ ЕООД 

 

2. 
67-00-297-1 17.07.2020 г. 13:11  „ Ризов Машинъри “ ЕООД 

 
 

Проект: „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване 

обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология“.  Номер на договора: BG16RFOP002-2.011-0002-
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3 67-00-298-1 17.07.2020 г. 16:18  „ Фродексим Трейд“ ЕООД 
 

 
Членовете и председателят на комисията подписаха декларации за липса обстоятелства 
по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
В съответствие с чл. 54, ал.1. от ППЗОП заседанието на комисията е публично. 

На заседанието  присъстваха следните представители на участниците:  
- Веселин Николов – упълномощен представител на „Фродексим Трейд“ ЕООД. 

На заседанието  не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване.  

Комисията пристъпи към проверка и отваряне на представените опаковки, по реда 
на тяхното постъпване както следва: 

1. Комисията установи, че офертата на участника „Унисист Инженеринг“ ЕООД 
е в опаковка с ненарушена цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, 
представена от участника. След отварянето на опаковката председателят на комисията 
оповести нейното съдържание. Констатирано бе наличието на документите по чл. 39, ал. 
2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител с надпис 
ЕЕДОП, Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Трима от членовете на 
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“, председателя предложи на представителите на другите участници да 
подпишат Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  
Представител  на „Фродексим Трейд“ ЕООД подписа Техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

2. Комисията установи, че офертата на участника „Ризов Машинъри“ ЕООД е в 
опаковка с ненарушена цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, 
представена от участника. След отварянето на опаковката председателят на комисията 
оповести нейното съдържание. Констатирано бе наличието на документите по чл. 39, ал. 
2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. опис на представените документи, електронен носител с надпис 
ЕЕДОП, Техническо предложение за изпълнение на поръчката за За Обособена позиция 
№ 2 и 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“, председателя предложи на представител на другите участници да подпишат 
Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.   
Представител  на „Фродексим Трейд“ ЕООД подписа Техническото предложение и 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

3. Комисията установи, че офертата на участника „Фродексим Трейд“ ЕООД е в 
опаковка с ненарушена цялост.  
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Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, 
представена от участника. След отварянето на опаковката председателят на комисията 
оповести нейното съдържание. Констатирано бе наличието на документите по чл. 39, ал. 
2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. опис на представените документи, електронен носител с надпис 
ЕЕДОП, Техническо предложение за изпълнение на поръчката за За Обособена позиция 
№ 1 и 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на 
комисията  подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ 

 
Участник 1:  Унисист Инженеринг“ ЕООД 
 

„Унисист Инженеринг“ ЕООД , (с ЕИК 121224604) се представлява от Иван 
Йорданов– управител на дружеството: 

Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, валидно подписан с квалифициран 
електронен подпис 
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползва 
капацитета на трети лица и  подизпълнители. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 
личното състояние и критериите за подбор на участниците посочени в Обявлението за 
обществена поръчка и Документацията за обществената поръчка, комисията установи, 
че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, ЕЕДОП е валидно 
подписан, представил е всички изискани документи съгласно документацията за 
настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 
 
Участник 2:  „ Ризов Машинъри “ ЕООД   
 

„Ризов Машинъри“ ЕООД (с ЕИК 203562548)  се представлява от : 
- Дисимир Ризов  – управител и едноличен собственик на капитала; 
- Орлин Ризов – управител. 

Начин на представителство на двамата управители-  заедно и поотделно. 
Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, валидно подписан с квалифициран 

електронен подпис. 
Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да 

ползва капацитета на трети лица и  подизпълнители. 
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 
личното състояние и критериите за подбор на участниците посочени в Обявлението за 
обществена поръчка и Документацията за обществената поръчка, комисията установи, 
че Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, ЕЕДОП е валидно 
подписан, представил е всички изискани документи съгласно документацията за 
настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 
Проект: „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване 
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Участник 3:  „Фродексим Трейд“ ЕООД за Обособена позиция № 1 
 
„Фродексим Трейд“ ЕООД (с ЕИК 202084198) се представлява от: 
          - Максим Каракаш – управител на дружеството; 
          - Димитър Фролошки– управител на дружеството; 
Начин на представителство от двамата управители - заедно и поотделно. 

Участникът е представил 1 брой ЕЕДОП, валидно подписан с квалифициран 
електронен подпис. 

Участникът декларира, че при изпълнението на обществената поръчка няма да 
ползва капацитета на трети лица и  подизпълнители. 

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 
личното състояние и критериите за подбор на участниците посочени в Обявлението за 
обществена поръчка и Документацията за обществената поръчка, комисията установи, 
че Участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, ЕЕДОП е валидно 
подписан, представил е всички изискани документи съгласно документацията за 
настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

 
На основание гореизложеното, комисията 
 

Р Е Ш И: 
 

1. В изпълнение на чл.36а, т.5 от ЗОП, Протоколът на комисията да бъде 
публикуван на Профила на купувача. 
 2. Допуска до разглеждане Техническото предложение на участниците: „Унисист 
Инженеринг“ ЕООД,  „Ризов Машинъри“ ЕООД и „Фродексим Трейд“ ЕООД. 
 
Комисията състави настоящия протокол на  07.08.2020 г. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Мирослав Найденов - /п/ 

ЧЛЕНОВЕ:  /п/ 

1. Снежана Спасова - /п/ 

2. Вероника Корсачка - /п/ 

*Забележка: Закона за обществените поръчки се прилага с редакция до 01.04.2020 г. и предвид §131, ал. 3 
от ПЗРЗОП.  
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