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Образец на протокол за класиране на кандидатите  

 

П Р О Т О К О Л 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 003/ 24.11.2014 г., 
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти  

 
с предмет : 

Доставка на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейност по ДБФП № BG161PO 003-
2.4.02-0046-C0001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и 

изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“ 
 

Бюджетно перо 13. и вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: 

Бюджетно подперо- 13.1 Компютърно оборудване за административното тяло на Клъстера 

Обособена позиция 1 – Бюджетно подперо 13.1.1 Лаптоп – 3 бр. 
Обособена позиция 2 – Бюджетно подперо 13.1.2. Мултимедиен проектор – 1 бр 

Обособена позиция 3 – Бюджетно подперо 13.1.3. Сървър – 1 бр 
Обособена позиция 4 – Бюджетно подперо 13.1.4. Сървърен шкаф – 1 бр 

 Обособена позиция 5 – Бюджетно подперо 13.1.5. Непрекъсваем ТЗИ – 1 бр 
 

Бюджетно подперо- 13.2. Компютърно оборудване за изграждане на виртуален комплекс за 
обучение и тренинг: 

Обособена позиция 6 – Бюджетно подперо 13.2.1. Лаптоп – 22 бр. 
Обособена позиция 7 – Бюджетно подперо 13.2.2. Видео стена – 5 бр. 

 
(наименование на предмета, дадено от бенефициента) 

 
 
 
Днес, 12.12.2014 .г. в 16.00 ч. в офиса на Клъстер Мехатроника и автоматизация 

/КМА/, находящ се в сградата на Спесима ООД на адрес се на бул.”Асен Йорданов” № 9 на 
основание Заповед  № 003/24.11.2014 г. на КМА се събра комисия  в състав: 
 
 
Състав на комисията:  
 
Председател : 
Стефан Борисов Карастанев,  
Адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9                                       тел.02 973 9762, 
на длъжност Експерт телекомуникации и мрежи данни на Клъстер Мехатроника и 
автоматизация, 
Квалификация: инженер, гл.асистент  
 
 
Членове:  

1. Бенислав Иванов Ванев,  
Адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9                                       тел.02 973 9762, 
Квалификация: доцент - Мениджър екип на Клъстер Мехатроника и автоматизация, 
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2. Ренета Красимирова Димитрова,  
адрес: София 1592, бул. Асен Йорданов №9                                       тел.02 973 9762,, 
Квалификация: доцент - Координатор Образование, НИРД и иновациии на Клъстер 
Мехатроника и автоматизация, 

Резервни членове на комисията: 
 

1. Диана Борисова Върганова,  
Квалификация: инженер - Експерт системно осигуряване на Клъстер Мехатроника и 
автоматизация, 
 
с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с предмет:  
 
 

Доставка на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейност по ДБФП  № BG161PO 003-
2.4.02-0046-C0001, с наименование: „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и 

изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“ 
 

Бюджетно перо 13. и вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: 

Бюджетно подперо- 13.1 Компютърно оборудване за административното тяло на Клъстера 

Обособена позиция 1 – Бюджетно подперо 13.1.1 Лаптоп – 3 бр. 
Обособена позиция 2 – Бюджетно подперо 13.1.2. Мултимедиен проектор – 1 бр 

Обособена позиция 3 – Бюджетно подперо 13.1.3. Сървър – 1 бр 
Обособена позиция 4 – Бюджетно подперо 13.1.4. Сървърен шкаф – 1 бр 

 Обособена позиция 5 – Бюджетно подперо 13.1.5. Непрекъсваем ТЗИ – 1 бр 
 

Бюджетно подперо- 13.2. Компютърно оборудване за изграждане на виртуален комплекс за 
обучение и тренинг: 

Обособена позиция 6 – Бюджетно подперо 13.2.1. Лаптоп – 22 бр. 
Обособена позиция 7 – Бюджетно подперо 13.2.2. Видео стена – 5 бр. 

      (наименование на предмета на процедурата) 
 

Комисията получи от бенефициента Входящ регистър на получените оферти по 
процедура за определяне на изпълнител.  

Председателят на комисията прочете на членовете имената на кандидатите. 
След като научиха имената на кандидатите всички членове на оценителната комисия 

подписаха Декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 17, ал. 5 от 
Постановление №118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г.   

 
При отваряне на офертите  ................................................................. кандидатите,  

(присъстваха / не присъстваха) 
съответно техни упълномощени представители, както следва: 

 
1. ............................................................................................................ - представител 

(трите имена на лицето, което присъства) 
на кандидата ................................................................................................ Лицето представя 

 (наименование на кандидата) 
пълномощно от .............................................................................................................; 

(дата, ако има нотариална заверка на пълномощното това се отбелязва) 
 
N. ............................................................................................................ - представител 

 (трите имена на лицето, което присъства) 
на кандидата ................................................................................................ Лицето представя 

 (наименование на кандидата) 
пълномощно от .............................................................................................................; 

 (дата, ако има нотариална заверка на пълномощното това се отбелязва) 
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Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното 

постъпване: 
 
1. Оферта № .............................. от дата ..........................г. - ...............ч., подадена от  

...................................................................................................................................... 
(наименование на кандидата) 

....................................................................................................................................... 

......................................................................................................... от членовете на комисията 
 (брой на членовете, но не по-малко от трима) 

подписаха всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. 
 
2. Оферта № .............................. от дата ..........................г. - ...............ч., подадена от  

....................................................................................................................................................... 
 (наименование на кандидата) 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................... от членовете на комисията 
 (брой на членовете, но не по-малко от трима) 

подписаха всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. 
 

3. Оферта (при повече от три оферти се повтаря по същия начин) № .............................. 
от дата ..........................г. - ..............ч., подадена от  
....................................................................................................................................................... 

 (наименование на кандидата) 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................... от членовете на комисията 

(брой на членовете, но не по-малко от трима) 
подписаха всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. 
 

След отварянето на офертите представителите на кандидатите напуснаха залата. 
 
Комисията пристъпи към проверка съответствието на офертите с предварително 

обявените от бенефициента условия. 
 
Резултати от работата на комисията: 
 
І. Комисията предлага да бъдат отстранени следните кандидати: 
(когато е приложимо) 

1.________________________________- __________________________________,  
(наименование на кандидата)                                                                       (адрес) 

представлявано от __________________________________________________________ 
(трите имена)    

с подадена оферта вх. №_________________ за __________________________________ 
(наименование на предмета на процедурата) 

 
 
Мотиви за предложението за отстраняване на кандидата:__________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(посочва се правното и фактическо основание за предложението за отстраняване на кандидата) 
*……………………………………………………………………………………………… 

(*повтаря се съобразно броя на предложените за отстраняване кандидати) 
 
II. Оценяване на офертите на допуснатите кандидати: 
(резултатите от оценяване се повтарят съобразно броя на допуснатите кандидати) 
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Комисията пристъпи към оценяване по същество на офертите на допуснатите 
кандидати в съответствие с предварително избрания критерий – 
........................................................................................, посочен в Поканата. 
 (най-ниска предлагана цена / икономически най-изгодна оферта) 
 

При оценяването на офертите комисията приложи показателите и методиката за 
определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на всяка 
една оферта, посочени в  Поканата (в случай, че избраният критерий е икономически най-изгодна оферта). 

1. __________________________________ - _______________________________,  
(наименование на кандидата)                                                                (адрес) 

представлявано от __________________________________________________________ 
(трите имена)    

 
с подадена оферта вх.№_________________ за ___________________________________ 

(наименование на предмета на процедурата) 
 

В офертата си кандидатът е направил следните предложения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(кратко описание на предложенията по всяко от изискванията на бенефициента) 
 
Получени оценки от кандидата по всеки показател*: 
(прилага се когато критерият е икономически най-изгодната оферта) 
 

• Показател ______________ оценка  ______________ обосновка _____________ 
(наименование)                    (количествен израз) 

• Показател ______________ оценка  ______________ обосновка _____________ 
(наименование)                         (количествен израз) 

• Показател ______________ оценка  ______________ обосновка _____________ 
(наименование)                         (количествен израз) 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

(*изброяват се показателите съобразно техния брой в документацията за участие) 
 

Комплексна оценка: _______________ 
(количествен израз) 

 
2. __________________________________ - ______________________________,  

(наименование на кандидата)                                                                           (адрес) 
представлявано от _________________________________________________________ 

(трите имена) 
с подадена оферта вх.№_________________ за ___________________________________ 

(наименование на предмета на процедурата) 
В офертата си кандидатът е направил следните предложения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(кратко описание на предложенията по всяко от изискванията на бенефициента) 
 
Получени оценки от кандидата по всеки показател : 
(прилага се когато критерият е най-ниска предложена цена) 
 

• Показател ______________ оценка  ______________ обосновка _____________ 
(наименование)                  (количествен израз) 

• Показател ______________ оценка  ______________ обосновка _____________ 
(наименование)                  (количествен израз) 

• Показател ______________ оценка  ______________ обосновка _____________ 
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(наименование)                    (количествен израз) 
…………………………………………………………………………………………………… 

(изброяват се показателите съобразно техния брой в документацията за участие) 
 

Комплексна оценка:  _______________  
(количествен израз) 

 
ІІІ. Комисията предлага следното класиране на кандидатите: 
 
1 място - ________________________________             _______________ 

(наименование на кандидата)                                                    (комплексна оценка/ предложена цена) 
 
2 място - ________________________________             _______________ 

(наименование на кандидата)                                                     (комплексна оценка/предложена цена) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(изброява се класирането на всички допуснати кандидати) 
 

Заседанието на комисията приключи в ...............ч. 
 

Приложение: 
1. Декларации за безпристрастност и поверителност. 
 
Настоящият протокол, съставен на ______________, и цялата документация по  

(ден, месец, година) 
процедурата се предава на бенефициента за вземане на решение по  
_________________________________________________ от Постановление № 118 на  

(чл.18, ал. 5) 
Министерския съвет от 20.05.2014 г. 

 

Особено мнение на член на комисията и мотиви : 
___________________________________________________________________________ 

(ако мотивите към особеното мнение на член на комисията са отразени в отделни документи, 
 същите се прилагат към протокола) 

 
 

Председател :                                                           Бенефициент: 
 д-р инж. Венцислав Иванов Славков  

Изп.Директор на КМА 
 
 

_______________  
                           (трите имена и подпис) 

Членове : 1. 
____________/20__ г. 

      2.                                                                                        (дата на утвърждаване на протокола) 
Членове с особено мнение : 1. 

 
2.  
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