
ПРОТОКОЛ  № 2 

На 15.01.2019 година, след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ЗОП, в 14,00 часа в 

град Русе, ул. „Студентска“ № 8, в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Централен корпус, 

кабинет  № 1.330 комисията по провеждането на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с 

предмет: „Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за 

наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно 

море“ (SFEDA)“/реф. № 00585-2018-0006/, назначена със заповед № 2567 б/14.12.2018 

година на Ректора на университета, се запозна с представените от участника Vi Technologies 

SRL допълнителни документи, депозирани с писмо с рег. № 53000-2/09.01.2019 година с 

приложен електронен носител, съдържащ ЕЕДОП.  

Комисията пристъпи към представения от участника ЕЕДОП, като констатира, че 

същият е подписан с електронен подпис от управителя на дружеството Бадя Йонуц Кристиян. 

Комисията констатира, че представеният от участника ЕЕДОП е пълен и съдържа част ІІІ, „Г“ 

– Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.  

Комисията счита, че с представянето на нов ЕЕДОП са изпълнени изискванията на 

възложителя за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор 

съгласно ЗОП и конкретните изисквания на възложителя в това отношение, поради което 

техническото предложение на участника подлежи на разглеждане и оценка.  

Комисията в непроменен състав пристъпи към разглеждане и анализ на документите 

от Техническото предложение на участника за съответствие с предварително обявените 

условия на възложителя.  

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми от Възложителя 

документи. При анализа им се установи, че те са редовни по съдържание и форма, съдържат 

необходимата информация и отговарят на обявените от Възложителя изисквания, като 

техническото предложение на участника е пълно и съответно на изискванията, поставени в 

процедурата. 

С оглед на извършеното и констатираното съответствие на офертата на участника с 

предварително обявените условия, комисията реши, в съответствие с изискванията на чл. 57, 

ал. 3 от ППЗОП, да определи дата за отваряне на ценовите предложения – на 18.01.2019 

година от 14.00 часа в  Русенски университет „Ангел Кънчев“, Централен  корпус, стая № 330. 

 

На 18.01.2019 година в 14.00 часа комисията се събра в пълен състав за отваряне и 

разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка.  

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

от комисията се констатира, че ценовото предложение на участника е направено по 

утвърдения от възложителя образец, съдържа единичните цени на участника и общо ценово 

предложение в размер на 248 850.00 лева без ДДС.  

Комисията класира на първо място участника в процедурата Vi Technologies SRL, при 

условията на направеното от него ценово предложение. 

На основание направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители и да сключи договор с класирания на първо място участник. 

С извършване на горните действия комисията приключи своята работа.   

Комисията ще изготви доклад за резултатите от своята работа, съдържащ 

информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, който ще бъде предаден на възложителя заедно с 

цялата документация, за определяне на изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП. 



Протоколът бе изготвен на 18.01.2019 година и бе подписан от членовете на комисията. 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

1. Ралица Барашка: заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 

 

2.  доц. Георги Христов: заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 

 

3.  Зорница Дочева: заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 

 

 

 

 


