
ПРОТОКОЛ 

№ 2 

 
 Днес, 29.09.2014 год. в 09.00 часа, в гр. София, бул. “Александър Стамболийски” 

№ 239Б, ет.5, зала – Фонд „Научни изследвания“ се проведе заседание на комисия, 

назначена със Заповед № РД01/55 от 09.09.2014 год. и изм. със Заповед № РД08/14 от 

24.09.2014 год. на Управителя на Фонд „Научни изследвания“, по открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Разработване на специализиран софтуер 

Регистър за кандидатстване и управление на проекти във Фонд Научни изследвания“. 

 

 Комисия в състав: 

 Председател: Иванка Андреева Андреева – юрист; 

 Членове: 

1. Станко Вълчанов Вълчанов – IT сектор външен експерт; 

2. Станислава Василева Илиева – икономист; 

3. Станислав Любомиров Райков – IT сектор външен експерт; 

4. Румен Славчев Мутафчиев – IT сектор външен експерт. 

  

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на офертите на 

участниците с изискванията на Възложителя. 

 

Вх. № ОП 01/02 от 08.09.2014 год., 13.24 часа от фирма ”Аксиор” ООД, гр. 

София, ул. „Александър Жендов” № 6, тел. 02  9714566, факс 02 9717531. 

Комисията установи, че липсва декларация, с която участникът гарантира 

наличността и ангажираността за периода на договора за предложените експерти, както 

и отчет за парични потоци и отчет за собствен капитал за 2011, 2012 и 2013 год. 

На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП комисията изпраща протокола на всички 

участници и го публикува на профила на купувача на страницата на Фонд „Научни 

изследвания“.  

 На основание чл. 68, ал.9 от ЗОП комисията предоставя възможност на 

участника да представи описаните документи в срок от 5 работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола по чл. 68, ал.7 от ЗОП. 

 

Вх. № ОП 01/ 3 от 08.09.2014 год., 13.30 часа от фирма “Сиенсис” АД, гр. София, 

ж.к. „Белите брези“, ул. „Лерин” № 44-46, тел. 02 958 36 00  

Комисията установи, че са налице всички изисквани от възложителя документи 

и офертата отговаря на изискванията на Възложителя. Предвид горното комисията 

единодушно реши, че допуска фирма „Сиенсис“ АД до участие в процедурата. 

 

Вх. № ОП 01/4 от 08.09.2014 год. в 13.40 часа от фирма  „Админсофт” ЕООД, гр. 

София, п.к. 1618, п.к. 101, тел. 02 869 10 33 и факс 02 869 1618 – липсва годишен 

финансов отчет за 2011 и 2012 год.  

Комисията установи, че липсва годишен финансов отчет за 2011 и 2012 год. – 

счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за парични потоци и отчет за 

собствен капитал. 

На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП комисията изпраща протокола на всички 

участници и го публикува на профила на купувача на страницата на Фонд „Научни 

изследвания“.  



 На основание чл. 68, ал.9 от ЗОП комисията предоставя възможност на 

участника да представи описаните документи в срок от 5 работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола по чл. 68, ал.7 от ЗОП. 

 

Вх. № ОП 01/5 от 08.09.2014 год. в 13.45 часа от фирма „Парафлоу 

комуникейшънс“ ООД, гр. София, бул. „Никола Габровски” № 79, тел. 02 960 42 00 . 

Комисията установи, че са налице всички изисквани от възложителя документи 

и офертата отговаря на изискванията на Възложителя. Предвид горното комисията 

единодушно реши, че допуска фирма „Парафлоу комуникейшънс“ ООД до участие в 

процедурата. 

 

Вх. № ОП 01/6 от 08.09.2014  год. в 13.46 часа от фирма „Сиела норма” АД, гр. 

София, ул. „Владимир Вазов” № 9, тел. 02 903 00 40. 

 Комисията установи, че отчет за парични потоци и отчет за собствен капитал за 

2011, 2012, 2013 год. 

На основание чл. 68, ал.8 от ЗОП комисията изпраща протокола на всички 

участници и го публикува на профила на купувача на страницата на Фонд „Научни 

изследвания“.  

 На основание чл. 68, ал.9 от ЗОП комисията предоставя възможност на 

участника да представи описаните документи в срок от 5 работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола по чл. 68, ал.7 от ЗОП. 

 

Комисията единодушно реши с оглед улесняване работата на комисията да се 

изиска от участниците да представят техническото си предложение на електронен 

носител. 

На основание чл. 68, ал.9 от ЗОП всички участници да представят 

техническото си предложение на електронен носител в срок от 5 работни дни, 

считано от датата на получаване на протокола по чл. 68, ал.7 от ЗОП. 

 

Препис от протокола да се изпрати на всички участници с писма с обратни 

разписки на посочените адреси и да се качи на профила на купувача на Фонд „Научни 

изследвания“. 

Комисията след постъпване на документите от участниците ще определи дата и 

час  на следващото си заседание.  

Комисията поради изчерпване на работата си закри заседанието в 11.00 часа на 

29.09.2014 год. 

 

 

 

Председател: /п/ 

/Иванка Андреева/   

Членове: 

     1. /п/ 

     /Станко Вълчанов/ 

     2. /п/ 

     /Станислава Илиева/ 

     3./п/ 

     /Станислав Райков/ 

     4./п/ 

     /Румен Мутафчиев/ 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


