
СОФИЙСКА   ОПЕРА   И   БАЛЕТ 

 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на звуков смесител с 

допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал, безжична 
микрофонна система и мониторна система“ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на Открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на звуков смесител с 

допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков 
сигнал, безжична микрофонна система и мониторна система“, открита с Решение № УС-03-06 от 

09.04.2019 г. на Директора на Софийска опера и балет 
 

Днес, 29.05.2019 г. в заседателната зала на Софийска опера и балет (СОБ), находяща 
се в административната сграда на СОБ в гр. София, бул. „Дондуков” №30 се проведе 
заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-364/13.05.2019 г. на Възложителя 
за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в Открита процедура по 
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на звуков смесител 
с допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за 
пренос на звуков сигнал, безжична микрофонна система и мониторна система“, 
открита с Решение № УС-03-06 от 09.04.2019 г. на Директора на Софийска опера и балет. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 
 
Председател: Жорж Димитров – отговорен диригент в Софийска опера и балет 
 

Членове:  
1. инж. Сашко Младенов – външен експерт; 

2. адв. Николай Ланджев – външен експерт, правоспособен юрист; 

3. инж. Стоянка Атанасова – озвучител в Софийска опера и балет; 

4. Светослав Лазаров – пианист – корепетитор в Софийска опера и балет. 
 
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото нейно закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 
валидни решения, не се налага определяне на резервни членове, които да вземат участие в 
работата на Комисията на днешното ѝ заседание.  

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  
Председателят на Комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете ѝ със 
следните обстоятелства: 

 

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 13.05.2019 г. и 
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с 
изискванията към личното състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Софийска опера и 
балет са постъпили допълнителни документи към офертата, подадена за участие в 
процедурата от Участника, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-а от чиято оферта 
Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала указания за 
тяхното отстраняване/коригиране, а именно: 
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№ 

 

УЧАСТНИК 

 

Вх. № и дата на подаване на 
допълнителните документи 

1. 
„ФАКТОР-ТС“ ЕООД  

Гр. София, ул. „Кракра“ 2а, Дом на 
Културата „Средец“ , ет. 1, офис 103 

 
№РД-09-105 от 28.05.2019 г. 

 
 

След установяването, че този от Участниците, на когото настоящият помощен орган, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата изиска по реда и при условията на чл. 
54, ал. 8 от ППЗОП да представи коригиран, нов ЕЕДОП, респ. допълнителни документи за 
доказване достоверността на определени факти и обстоятелства, декларирани от 
Икономическия оператор (правно основание за което дават разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от 
ЗОП), е депозирал същите в указания им вид, Комисията, на основание и в изпълнение на 
чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по 
същество, досежно съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към 
личното състояние и критериите за подбор,  установявайки следното: 

 
 
1. „ФАКТОР-ТС“ ЕООД – представил допълнителни документи, с вх. № РД-09-

105/28.05.2019 г. към първоначалната си оферта, заведена с вх. № РД-09-91/10.05.2019 г. 
 

Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 
от офертата на Икономическия оператор, както и несъответствия с поставените 
от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, 
едновременно и съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея 
Протокол №1, Участникът е представил следните документи: 

 

1. Придружително писмо, обективиращо направеното от представителя на 
Дружеството детайлно изброяване както на отделните, допълнително представяни от него 
документи, така и посочване на конкретните корекции, които са внесени в съдържанието на 
изискания му нов ЕЕДОП, при съобразяване на указанията, дадени му от Комисията в 
предходносъставения неин Протокол. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки на Участника, попълнен 
по утвърдения от Европейската комисия образец на еЕЕДОП, цифрово подписан от 
задълженото за това лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 
2 от ЗОП и представен в нередактируем формат. 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на фактите и обстоятелствата, отразени в представения от Участника нов, коригиран  
ЕЕДОП обосновават следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от 
13.05.2019 г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените 
от Възложителя условия към личното състояние, така и на минималните изисквания 
за икономическо и финансово състояние и за технически и професионални 
способности като условия за допустимост в настоящата процедура и критерии за 
подбор, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, 
установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него оферта, а 
именно: 

(1) В относимото поле на Част II, Раздел Б на обсъждания ЕЕДОП е направено 
коректно вписване на всички, индивидуализиращи представителя на Икономическия 
оператор данни като: собственото и фамилното му имена, датата и мястото на раждането 
му, пощенски адрес, телефон, ел. поща и качеството, в което има право да изразява правно 
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валидни волеизявления от името на Участника, както и да поема обвързващи го 
ангажименти, касаещи изпълнението на настоящата обществена поръчка. 

(2) Съобразявайки указанията на настоящия помощен орган, рефериращи към 
пълнотата на декларираните данни и информация и коректността на попълване на ЕЕДОП, 
Участникът е вписал в полето, носещо обозначение „код“ от Част IV, Раздел „А“ на 
декларацията конкретния уникален за него единен идентификационен код, с който е вписан 
в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията. 

(3) Ползвайки се от правната възможност, предоставяна му с разпоредбата на чл. 54, 
ал. 9 от ППЗП, едновременно и с цел доказване на съответстствието си с поставеното от 
Възложителя в Раздел III.1.3., т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно обективирано и в 
Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата минимално изискване за 
технически и професионални способности, в първото полe на Раздел „В“ в Част IV на 
представения от него нов ЕЕДОП, „Фактор – ТС“ ЕООД е вписал информация за същите 
пет дейности по доставка на техника и оборудване, както в първоначалния му ЕЕДОП, 
определяни от него като „сходни“ с предмета на възлагане с провежданата обществена 
поръчка, част от които допълнени с нови данни, касаещи въпросното минимално изискване.  

Конкретно, по отношение на последните три от въпросните дейности е видно 
направеното от Участника допълнение в описателната част, касаеща вида и 
характеристиките на доставените от него звукови смесители, посочени по следния начин: 

- по отношение на първия от тях, доставен от „Фактор – ТС“ ЕООД на „Ню-Тек" 
ЕООД е допълнено, че е „STUDER VISTA V-42 fadera с допълнителни входно-изходни 
устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал“; 

- спрямо доставения от Участника на „Агенция Атлантик“ ЕООД звуков смесител е 
пояснено, че се касае за „STUDER ONAIR 1500 с допълнителни входно-изходни устройства 
свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал“; 

- що се касае до последната доставка на аналогичен актив, клиент на която е 
„Агенция Витоша“ ЕООД, направената индивидуализация на звуковия смесител е по 
следния начин: „STUDER ONAIR 1500 с допълнителни входно-изходни устройства 
свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал“. 

(4) В първото поле на Част IV, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“, Икономическият оператор отново е направил 
единствено отбелязване на отговор „да“, индикирайки по този начин, че притежава 
внедрена система за управление на качеството. 

В контекста на тази си констатация, Комисията счита, че тук е мястото да отбележи, 
че в представеното от него придружително писмо, Участникът е обърнал внимание, че 
„приложеният в документацията на Възложителя формат на ЕЕДОП – XML файл (espd – 
request) не позволява технически да се опише сертификата в Част IV, Раздел Г“, поради 
която причина е избрал да приложи като част от представяния от него пакет документи и 
заверено копие на притежавания от Дружеството Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015. 

Обсъждайки посоченото и независимо от факта, че въпросното поле (при 
положителен отговор на въпроса „тази информация достъпна ли е безплатно за 
органите от база данни в държава — членка на ЕС?“) позволява вписване на цялата 
информация, даваща пълна идентификация на притежавания от Участника Сертификат, 
Комисията приема избрания от „Фактор – ТС“ ЕООД начин на процедиране за 
представяне на необходимите данни, предвид което приема копието на представения 
Сертификат като релевантен и достатъчен начин за доказване съответствие с 
поставеното от Възложителя минимално изискване. 

(5) Приемайки и съобразявайки бележката на Комисията, че настоящата процедура 
не е нито ограничена, нито състезателна процедура с договаряне, нито пък процедура на 
състезателен диалог и партньорство за иновации, Участникът е оставил непопълнено 
полето на Част V от новопредставения от него ЕЕДОП. 
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3. В приложение към обсъдения в предходната точка ЕЕДОП допълнително са 
представени следните документи - както такива, конкретно указани на Участника от 
Комисията, а също така и други, преценени от него като необходими и относими за 
доказване на отделни, декларирани в ЕЕДОП факти и обстоятелства, а именно: 

3.1. Заверено копие на Сертификат с рег. № А-171.01 – QMS15, титуляр на който е 
„Фактор - ТС“ ЕООД. Видно от направеното в текста на документа отразявяване,  
Дружеството има внедрена система за управление на качеството по Стандарт ISO 9001:2015 
със срок на валидност до 26.10.2019 г. и предметен обхват „доставка на броудкаст и видео 
оборудване, многоканални и звукооповестителни системи, осветителна техника, музикални 
инструменти, оборудване и аксесоари. Създаване и организиране на музикални, филмови и 
художествени програми. Доставка и монтаж на сценични конструкции. Проектиране, 
доставка, монтаж, програмиране, настройка и сервиз на професионални звукови, 
осветителни, компютърни, мултимедийни, прожекционни, лазерни и 3Д мапинг системи“. 

3.2. Заверено копие на Декларация, издадена от името на „Ню-Тек“ ЕООД (без ясна 
индивидуализация на лицето – декларатор, подписало документа), в която е обективирано 
потвърждаване на факта, че в периода 17.01.2018 г. – 11.04.2018 г., „Фактор – ТС“ ЕООД е 
доставил и пуснал в експлоатация звуков смесител - STUDER VISTA V-42 fadera с 
допълнителни входно-изходни устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на 
звуков сигнал. Посочена е и стойността на извършените дейности; 

3.3. Заверено копие на Декларация, в текста на която е отразено даваното от 
„Агенция Атлантик“ ЕООД потвърждение на изпълнени от „Фактор – ТС“ ЕООД дейности 
по доставка на звуков смесител STUDER ONAIR 1500 с допълнителни входно-изходни 
устройства свързани с DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал. Конкретизирани 
са също така и периода на изпълнение на дейностите и тяхната конкретна стойност; 

3.4. Заверено копие на Декларация, с посочен в нея автор – „Агенция Витоша“ 
ЕООД. Във въпросния документ, както и в обсъдените два преди него се съдържа 
удостоверяване, според което „Фактор – ТС“ ЕООД е доставил на този свой клиент звуков 
смесител STUDER ONAIR 1500 с допълнителни входно-изходни устройства свързани с 
DANTE инфраструктура за пренос на звуков сигнал. Посочени са съответно стойността на 
доставката и времевия диапазон на изпълнението ѝ; 

3.5. Заверени копия на три броя приемо-предавателни протоколи, от които е видно 
предаването от страна на „Фактор – ТС“ ЕООД на „Ню-Тек“ ЕООД, „Агенция Атлантик“ 
ЕООД и „Агенция Витоша“ ЕООД на звуковите смесители, подробно индивидуализирани в 
декларациите от предходните три подточки (3.2. – 3.4.). 

 
*********************************************************************** 
 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави 
удостоверяване на достоверността на голяма част от декларираните от Участника 
обстоятелства, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
изискванията към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
намира, че в представения от „Фактор - ТС“ ЕООД нов единен европейски документ за 
обществени поръчки няма липса и/или непълнота и/или несъответствие на вписаните 
данни и информация, нито нередовности или фактически грешки и/или 
несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние, 
критериите за подбор или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
II. Въз основа на направените по-горе констатации и обоснованите от нея в 

настоящия и в предходносъставения Протокол №1 от 13.05.2019 г. изводи по отношение 
съответствието на представените от Участниците документи, относими към личното 
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състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 
процедура в Обявлението и в Документацията за участие, Комисията прие за установено 
следното: 

1. „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи икономическото и финансово състояние, както 
и техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на 
възлагане като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска офертата на този Участник за разглеждане по същество. 

 

2. „ФАКТОР - ТС“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи икономическото и финансово състояние, както и 
техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на 
възлагане като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допуска офертата на този Участник за разглеждане по същество. 

 
*********************************************************************** 
 

III. Въз основа на така направените от изводи, отчитайки и вземайки предвид и 
конкретните установявания и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки отделен 
Участник текстове в настоящия и съставения от нея предходен Протокол №1 от 13.05.2019 
г., Комисията: 

 

 Допуска до разглеждане Техническите предложения и на двамата Участници, 
депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:  

1. „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 

2. „ФАКТОР - ТС“ ЕООД. 
 
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 29.05.2019 г. 
 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: Жорж Димитров - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
1. инж. Сашко Младенов - ......................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

2. адв. Николай Ланджев – ...............................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

3. инж. Стоянка Атанасова – ..............................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

4. Светослав Лазаров – ........................................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


