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KbM JIIIqHOTO CbCT05IHIIe II KpiiTepiUITe 3a no,n:6op. 

YqacTHIIK ,)J,apTeK" 00)1,. 

OcpepTaTa ce OTHaC5I 3a o6oco6eHII no3IIIJ,Im: 

orr N2 1 "HacmoJll-tU KOMmompu "; 

Orr N2 3 ,MoHumopu"; 

1 



ОП № 5 „Проектори“; 

ОП № 6 "Непрекъсваемо захранване (UPS)"; 

ОП № 8 "Виртуална реалност" 

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения Протокол № 1. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника „Дартек“ ООД отговаря на посочените от страна на възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор.  

Участник „Специализирани Бизнес Системи” АД.  

Офертата се отнася за обособени позиции: 

ОП № 1 „Настолни компютри“; 

ОП № 2 "Преносими компютри"; 

ОП № 3 „Монитори“; 

ОП № 4 "Таблети"; 

ОП № 5 „Проектори“; 

ОП № 6 "Непрекъсваемо захранване (UPS)"; 

ОП № 7 "Рутери"; 

ОП № 8 "Виртуална реалност". 

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения протокол № 1. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника „Специализирани Бизнес Системи” АД отговаря на посочените от страна на 
възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

Участник „Прима Концепт“ ООД. 

Офертата се отнася за обособена позиция:ОП № 6 „Непрекъсваемо захранване 
(UPS)“ 

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения протокол № 1. Участникът също така е представил и ЕЕДОП 
попълнен от лицето, чиито капацитет ще използва за да изпълни критериите за подбор, по-
точно обстоятелството декларирано в ЕЕДОП част ІV "Критерии за подбор", раздел В 
"Технически и професионални способности", относно наличието на сервизна база в която 
ще се осъществява гаранционното обслужване. Към комплекта от допълнително 
представените документи, участникът е приложил и заверено копие на договор за наем с 
лицето за което е представен отделно попълнения ЕЕДОП. 

 2



С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника „Прима Концепт“ ООД отговаря на посочените от страна на възложителя 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

Участник СД „Офис Оборудване Ганев, Къчев и Сие“ 

Офертата се отнася за обособени позиции: 
ОП № 1 „Настолни компютри“ 
ОП № 3 „Монитори“ 
ОП № 6 „Непрекъсваемо захранване (UPS)“ 
Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 

отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения протокол № 1. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника СД „Офис Оборудване Ганев, Къчев и Сие“ отговаря на посочените от страна на 
възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценови предложения на 
участниците: 

 

Участник „Дартек“ ООД: 

Технически и ценови предложения от оферта на участника  
Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 
1.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 "Настолни 

компютри": 
а) Срок на доставка - 10 (десет) календарни дни; 
б) Предложените модели и марки на компонентите на компютърната система за 

седемте вида настолни компютри са с характеристики, които напълно съответстват на 
изискванията, зададени от Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията  за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни; 
1.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове компютри грешки и несъответствия не са открити; 
б) Предложената от участника цена за предвидените за доставка компютри е 21 

800,00 лв.без ДДС, а стойността на надценката от цената на производителя - 
представляващи опция по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%. 

На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 
ценовото предложение по ОП № 1 на участника "Дартек" ООД отговарят на изискванията 
на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 1 "Настолни компютри" до 
оценяване и класиране. 

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №3 "Монитори": 
а) Срок за доставка - 10 (десет) календарни дни; 
б) Предложените модели и марки монитори от Вид 1 и Вид 4 са с характеристики, 

които напълно съответстват на  изискванията, зададени от Възложителя. 
Несъответствия са установени при следните видове монитори: 
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За Монитор Вид 2 е установено следното несъответствие: Предложения от участника 
монитор притежава технически характеристики съответстващи на зададените от 
Възложителя минимални изисквания, но при направената от комисията справка за 
наличието на конкретния модел монитор на пазара не беше намерена информация за такъв 
модел монитор. 

За Монитор Вид 3 е установено следното несъответствие: Предложения от участника 
монитор притежава технически характеристики съответстващи на зададените от 
Възложителя минимални изисквания, но при направената от комисията справка за 
наличието на конкретния модел монитор на пазара не беше намерена информация за такъв 
модел монитор. 

в) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на 
зададения от Възложителя и е именно 24 месеца; 

г) Предложенията  за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни. 
С оглед на установените обстоятелства относно направеното от участника 

предложените за монитори Вид 2 и Вид 3, комисията взе решене на основание чл. 104, ал. 5 
и във връзка с 195 от ЗОП, да изиска от участника - "Дартек" ООД да представи каталог или 
брошура за посочения модел и марка монитори от Вид 2 и Вид 3, от който да е видно, че 
посочените технически характеристики на мониторите се предлагат от производителя. 

Комисията взе решение да продължи своята работа по разглеждане на 
предложението от офертата за обособена позиция № 3 "Монитори" на участника, след 
предоставянето на допълнително изисканата информация, за което на участника е 
предоставен срок от три календарни дни. 

3.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №5 "Проектори": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложените модели и марки проектори и техните технически характеристики, 

напълно съответстват на изискванията, зададени от Възложителя. 
 в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 24 месеца; 
г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
3.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове монитори грешки и несъответствия не са открити; 
б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 4 590,00 лв. без 

ДДС.  
На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 

ценовото предложение по ОП № 5 на участника "Дартек" ООД отговарят на изискванията 
на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 5 "Проектори" до 
оценяване и класиране. 

4.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №6 "Непрекъсваемо 
захранване (UPS)": 

а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложеният модел и марка UPS и неговите техните технически характеристики, 

напълно съответстват на изискванията, зададени от Възложителя. 
в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 24 месеца; 
г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
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4.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена аритметическа 

проверка на предложената цена за вида непрекъсваемо захранване, грешки и 
несъответствия не са открити; 

б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 695,00 лв. без ДДС.  
На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 

ценовото предложение по ОП № 6 на участника "Дартек" ООД отговарят на изискванията 
на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 6 "Непрекъсваемо 
захранаване (UPS)" до оценяване и класиране. 

5.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8 "Виртуална 
реалност": 

а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложените модели и марки на компонентите по тази обособена позиция и 

техните технически характеристики, напълно съответстват на изискванията, зададени от 
Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни. 
5.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните компоненти по обособената позиция грешки и 
несъответствия не са открити; 

б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 1 890,00 лв. без ДДС 
а стойността на надценката от цената на производителя - представляващи опция по чл.5 от 
ППЗОП, е в размер на 0%.  

На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 
ценовото предложение по ОП № 8 на участника "Дартек" ООД отговарят на изискванията 
на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 8 "Виртуална реалност" до 
оценяване и класиране. 

 

Участник „Специализирани Бизнес Системи“ АД: 

Технически и ценови предложения от оферта на участника  
Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 
1.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №1 "Настолни 

компютри": 
а) Срок на доставка - 7 (седем) календарни дни; 
б) Предложените модели и марки на компонентите на компютърната система за 

седемте вида настолни компютри са с характеристики, които напълно съответстват на 
изискванията, зададени от Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията  за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни; 
1.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове компютри грешки и несъответствия не са открити; 
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б) Предложената от участника цена за предвидените за доставка компютри е 26 
688,00 лв. без ДДС, а стойността на надценката от цената на производителя - 
представляващи опция по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%. 

На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 
ценовото предложение по ОП № 1 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 1 
"Настолни компютри" до оценяване и класиране. 

 
2.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №2 "Преносими 

компютри": 
а) Срок на доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложените модели и марки на компонентите на компютърната система за 

седемте вида настолни компютри са с характеристики, които напълно съответстват на 
изискванията, зададени от Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията  за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни; 
2.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове компютри грешки и несъответствия не са открити; 
б) Предложената от участника цена за предвидените за доставка компютри е 12 

449,00 лв. без ДДС, а стойността на надценката от цената на производителя - 
представляващи опция по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%. 

На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 
ценовото предложение по ОП № 2 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 2 
"Преносими компютри" до оценяване и класиране. 

 
3.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №3 "Монитори": 
а) Срок за доставка - 10 (десет) календарни дни; 
б) Предложените модели и марки монитори, са с характеристики, които напълно 

съответстват на изискванията, зададени от Възложителя. 
в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 24 месеца; 
г) Предложенията  за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
2.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове преносими компютри грешки и несъответствия не 
са открити; 

б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 4 945,00 лв. без 
ДДС.  

На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 
ценовото предложение по ОП № 3 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 3 
"Монитори" до оценяване и класиране. 

4.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №4 "Таблети": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
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б) Предложените модели и марки таблети и техните технически характеристики, 
напълно съответстват на изискванията, зададени от Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
4.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове монитори грешки и несъответствия не са открити; 
б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 599,00 лв. без ДДС.  
На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 

ценовото предложение по ОП № 4 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 4 
"Таблети" до оценяване и класиране. 

5.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №5 "Проектори": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложените модели и марки проектори и техните технически характеристики, 

напълно съответстват на изискванията, зададени от Възложителя. 
в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 24 месеца; 
г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
5.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове проектори, грешки и несъответствия не са открити; 
б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 4 300,00 лв. без 

ДДС.  
На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 

ценовото предложение по ОП № 5 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 5 
"Проектори" до оценяване и класиране. 

 
6.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №6 "Непрекъсваемо 

захранване (UPS)": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) За предложеният модел и марка UPS комисията установи следното несътветствие: 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е декларирал изходна мощност от 
700 W. Комисията направи справка за верността на декларираните технически 
характеристики за предложения от участника марка и модел непрекъсваемо захранване. В 
приложената към офертата от участника брошура за предложения от участника модел е 
посочена изходна мощност от 600 W. В потвърждение на тази информация членовете на 
комисията се запознаха техническите характеристики на за предложения от участника 
модел на сайта на производителя, къде също е посочена изходна мощност от 600 W 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
На база направените по-горе констатации и установени несъответствия, както и на 

основание чл. 107, т.2, б. "а" комисията приема, че техническото предложение по ОП № 6 
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на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД не отговаря на изискванията на 
Възложителя и не допуска офертата на участника по ОП № 6 "Непрекъсваемо 
захранване (UPS)" до оценяване и класиране със следните мотиви: Предложения от 
участника модел е с характеристики, които не покриват минималните задължителни 
характеристики посочени от възложителя. По-конкретно предложения от участника модел 
непрекъсваемо захранване е с изходна мощност 600 W, докато зададените минимални 
изисквания на възложителя са за 700 W изходна мощност.  

Ценовото предложение на участника по ОП № 6 "Непрекъсваемо захранване (UPS)" 
не беше разгледано. 

 
7.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №7 "Рутери": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложеният модел и марка рутер и неговите технически характеристики, 

напълно съответстват на изискванията, зададени от Възложителя; 
в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 24 месеца; 
г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
7.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена аритметическа 

проверка на предложената цена за вида рутер, грешки и несъответствия не са открити; 
б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 78,00 лв. без ДДС.  
На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 

ценовото предложение по ОП № 7 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 7 
"Рутери" до оценяване и класиране. 

 
8.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8 "Виртуална 

реалност": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложените модели и марки на компонентите по тази обособена позиция и 

техните технически характеристики, напълно съответстват на изискванията, зададени от 
Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни. 
8.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена аритметическа 

проверка на предложената цена за вида непрекъсваемо захранване, грешки и 
несъответствия не са открити; 

б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 988,00 лв. без ДДС а 
стойността на надценката от цената на производителя - представляващи опция по чл.5 от 
ППЗОП, е в размер на 0%.  

На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 
ценовото предложение по ОП № 8 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 8 
"Виртуална реалност" до оценяване и класиране. 
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9.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 9 "Електронен четец": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложените модели и марки на компонентите по тази обособена позиция и 

техните технически характеристики, напълно съответстват на изискванията, зададени от 
Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 8 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни. 
9.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните компоненти по обособената позиция грешки и 
несъответствия не са открити; 

б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 177,00 лв. без ДДС.  
На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 

ценовото предложение по ОП № 9 на участника „Специализирани Бизнес Системи“ АД 
отговарят на изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 9 
"Електронен четец" до оценяване и класиране. 

 

Участник „Прима Концепт“ ООД: 

Техническо и ценово предложение от оферта на участника. 
Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 
1.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №6 "Непрекъсваемо 

захранване (UPS)": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) Предложеният модел и марка UPS и неговите техните технически характеристики, 

напълно съответстват на изискванията, зададени от Възложителя. 
в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 24 месеца; 
г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
1.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена аритметическа 

проверка на предложената цена за вида непрекъсваемо захранване, грешки и 
несъответствия не са открити; 

б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 580,00 лв. без ДДС.  
На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 

ценовото предложение по ОП № 6 на участника „Прима Концепт“ ООД отговаря на 
изискванията на Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 6 
"Непрекъсваемо захранване (UPS)" до оценяване и класиране. 

 

Участник СД "Офис Оборудване Ганев, Къчев и Сие" 

Технически и ценови предложения от оферта на участника  
Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 
1.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №1 "Настолни 

компютри": 
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а) Срок на доставка - 10 (десет) календарни дни; 
б) Предложените модели и марки на компонентите на компютърната система за 

седемте вида настолни компютри са с характеристики, които напълно съответстват на 
изискванията, зададени от Възложителя. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията  за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни; 
1.2. Ценово предложение:  
а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 

предложените цени за отделните видове компютри, комисията констатира следните  грешки 
и несъответствия: 

В табличната част от ценовото предложение, като крайна цена за доставката на 
цялото количество компютри по видове, участника е посочил цена е в размер на 27 156,00 
лв. без ДДС. Съща стойност беше проверена за наличие на аритметическа грешка при 
нейното изчисляване и такава не беше установена. Сборът от посочените единични цени 
действително е равен на сумата от 27 156,00 лв. 

Словом участника е посочил, че предлаганата цена без ДДС е в размер на 27 165 лв. 
(двадесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева). 

С думи и цифри участника е посочил, че предлаганата от него цена с ДДС е в размер 
на 32 958,00 лв. (тридесет и две хиляди петстотин деветдесет и осем) лева с ДДС. 

С оглед на така посочените различни цени в офертата на участника, комисията е в 
невъзможност да разбере коя от посочените цени обвързва участника с направеното 
предложение и при коя от посочените цени участника възнамерява да сключи договор при 
евентуалното му определяне за изпълнител.   

С оглед на липсата на валидно обвързващо предложение, комисията счита че този 
участник следва да бъде отстранен от участие в процедурата.  

На база направените по-горе констатации комисията приема, че ценовото 
предложение по ОП № 1 на участника СД "Офис Оборудване Ганев, Къчев и Сие" не 
отговаря на изискванията на Възложителя и не допуска офертата на участника по ОП № 
1 "Настолни компютри" до оценяване и класиране. 

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №3 "Монитори": 
а) Срок за доставка - 10 (десет) календарни дни; 
б) Предложените модели и марки компютри от Вид 1, Вид 2 и Вид 3 са с 

характеристики, които напълно съответстват на  изискванията, зададени от Възложителя. 
За Монитор Вид 4 е установено следното несъответствие: В предложението за 

изпълнение на поръчката за Монитор Вид 4, участникът е декларирал време за реакция от 5 
ms. Поставянето от Възложителя минимално изискване по този параметър е в рамките на 1 
ms.  

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията  за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни. 
На база направените по-горе констатации и установени несъответствия, както и на 

основание чл. 107, т.2, б. "а"от ЗОП, комисията приема, че техническото предложение по 
ОП № 3 на участника СД "Офис Оборудване Ганев, Къчев и Сие" не отговаря на 
изискванията на Възложителя и не допуска офертата на участника по ОП № 3 
"Монитори" до оценяване и класиране със следните мотиви: Предложения от участника 
марка и модел монитор Вид 4 е с характеристики, които не покриват минималните 
задължителни характеристики посочени от възложителя. По-конкретно предложената марка 
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и модел монитор е с време за реакция от 5 ms, докато зададените минимални изисквания на 
възложителя са за време за реакция в рамките на 1 ms.  

Ценовото предложение на участника по ОП № 3 "Монитори" не беше разгледано. 
3.1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП №6 "Непрекъсваемо 

захранване (UPS)": 
а) Срок за доставка - 10 календарни дни; 
б) За предложения от участника модел и марка непрекъсваемо захранване беше 

установено следното несъответствие: В предложението за изпълнение на поръчката за тази 
обособена позиция, участникът е декларирал входящо напрежение в диапазона от 184 до 
276 V. Поставянето от Възложителя минимално изискване по този параметър е в рамките на 
от 160 до 286 V. 

в) Предложеният гаранционен срок съответства на зададения от Възложителя и е 
именно 24 месеца; 

г) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
 Време за реакция - 24 часа; 
 Срок за отстраняване на възникнали технически неизправности - 10 дни 
На база направените по-горе констатации и установени несъответствия, както и на 

основание чл. 107, т.2, б. "а"от ЗОП, комисията приема, че техническото предложение по 
ОП № 6 на участника СД "Офис Оборудване Ганев, Къчев и Сие" не отговаря на 
изискванията на Възложителя и не допуска офертата на участника по ОП № 6 
"Непрекъсваемо захранване (UPS)" до оценяване и класиране със следните мотиви: 
Предложения от участника марка и модел непрекъсваемо захранване е с характеристики, 
които не покриват минималните задължителни характеристики посочени от възложителя. 
По-конкретно предложената марка и модел непрекъсваемо захранване работи в следния 
диапазон на входящо напрежение: 184 - 276 V, докато зададените минимални изисквания на 
възложителя са за работа при диапазон на входящо напрежение: 160 до 286 V. 

Ценовото предложение на участника по ОП № 6 "Непрекъсваемо захранване (UPS)" 
не беше разгледано. 

С оглед нуждата от представяне на разяснения от страна на участника „Дартек“ 
ООД, заседанието на комисията бе закрито.  

На 04.09.2017 г. в 11:00 ч. се събра комисията назначена със Заповед № 
1488/16.08.2017 г.  в пълен титулярен състав и продължи своята работа. 

На вниманието на комисията се представи полученото в деловодството на 
Университета разяснение от страна на участника „Дартек“ ООД за предложението за 
изпълнение на поръчката по ОП 3 "Монитори". 

В същото участника е направил следните разяснения: 
За монитор Вид 2 е посочено, че е допусната печатна грешка по отношение на 

модела на същият като вместо модел E2275SWJ e  посочен модел E2275SWН, какъвто 
модел не съществува. Участника се е мотивирал с обстоятелството, че букви  J и Н са 
съседни на клавиатурата и поради тази причина е допусната грешката.  

Към разяснението са представени брошури и интернет адреси на които комисията да 
извърши справка.  

По отношение на Монитор Вид 3 е представена брошура, както и интернет адреси на 
които може да се извърши справка по отношение на техническите параметри на 
оферираното оборудване.  

С оглед на така направеното разяснение и след направена справка на оферираните 
технически параметри, на предвидените за доставка монитори, комисията констатира, че 
офертата съответства на предварително обявените условия.  

По отношение на допуснатата печатна грешка от страна на участника, комисията 
счита, че това обстоятелство не би попречело участника да бъде допуснат до оценяване и 
класиране, поради факта, че той е посочил конкретните технически параметри на 
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мониторите, както, и че тези параметри съответстват в пълна степен на посочения в 
разяснението модел.  

Комисията пристъпи към проверка на Предлаганата цена от участника  за ОП 
№3 "Монитори": 

а) Съставено е по образеца на Възложителя. След извършена проверка на 
предложените цени за отделните видове монитори грешки и несъответствия не са открити; 

б) Предложената от участника цена за тази обособена позиция е 4 684,00 лв. без 
ДДС.  

На база направените по-горе констатации комисията приема, че техническото и 
ценовото предложение по ОП № 5 на участника "Дартек" ООД отговаря на изискванията на 
Възложителя и допуска офертата на участника по ОП № 3 "Монитори" до оценяване и 
класиране. 

Комисията пристъпи към оценяване класиране на допуснатите участници по 
отделните обособени позиции.  

 
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта” определена въз основа на критерии за възлагане „най-ниска цена”, съгласно чл. 
70, ал. 2, т. 1 от ЗОП за всички обособени позиции на поръчката. 

Най-ниската предложена от страна на участниците цена, се определя по следният 
ред:  

За Обособена позиция № 1 "Настолни компютри", Обособена позиция № 2, 
"Преносими компютри"и Обособена позиция № 8 „Виртуална реалност“ най-ниската 
цена се определя по следната формула:  

КО = P1 + P2, където: 
КО – Комплексна оценка; 
Р1 – Показател за предложена цена за  доставка на оборудването по спецификация; 
P2 – Показател за предложена най-ниска надценка като процент от цена на 

производител за закупуване на допълнително оборудване с по-добри технически 
характеристики излязло на пазара след датата на откриване на процедурата, 
представляващи опция по чл. 5 от ППЗОП. 

За обособените позиции на поръчката с номера от 1, 2 и 8 на първо място се 
класира офертата на участника  получила най-висока комплексна оценка (КО), като 
офертите на останалите участници заемат места в класирането по низходящ ред.  

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, на първо място се 
класира офертата с по-ниска цена на доставка на оборудването по спецификация. 

В случай, че Изпълнител по указания по горе ред не може да бъде определен, тогава 
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти прилагайки нормата на чл. 58,ал. 3 от ППЗОП. 

 
Указание за определяне на оценката: 
 

Показател 1 – Р1 – Предложена цена за доставка на оборудването по 
спецификация 

Точките на участниците се определят по следната формула: 
Р1 = Ц1 х 0.9, където: 
 
0.9 – е относително тегло на показателя, а 
          C min 
Ц1 =               х 100, където: 
             Сn 
100 – максимално възможна оценка; 
C min. – е най-ниската предложена цена от участник в процедурата за доставка на 

оборудването по спецификация; 
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Cn – е цената на n-тия участник в процедурата за доставка на оборудването по 
спецификация; 

 
Показател 2 – Р2 – Показател за най-ниска надценка от цена на производител за  

закупуване на допълнително оборудване представляващи опция по чл. 5 от ППЗОП. 
Точките на участниците се определят по следната формула: 
Р2 = Ц2 х 0.1, където: 
 
0,1 – е относително тегло на показателя, а 
 
          C min 
Ц2 =               х 100, където: 
            Сn 
 
100 – максимално възможна оценка; 
C min. – е най-ниската надценка от цена на производител, изразена като числова 

стойност на процента отстъпка, предложена от участник в процедурата за закупуване на 
допълнително оборудване представляващи опция по чл. 5 от ППЗОП;  

Cn – е надценката от цената на производител, изразена като числова стойност на 
процента отстъпка, предложена от n-тия участник в процедурата, за закупуване на 
допълнително оборудване, представляващи опция по чл. 5 от ППЗОП; 

В случай, че участник предложи 0 процента надценка за целите на оценката 
това предложение ще се вземе със следния коефицент: 0,1 ; 

За Обособените позиции на поръчката с номера от 3 до 7 и 9, на първо място се 
класира офертата на участника, предложил най-ниска цена, като офертите на 
останалите участници заемат места в класирането по низходящ ред.  

 
Оценка и класиране на офертите на участниците 
 

ОП № 1 "Настолни компютри": 

Дартек“ ООД 

Ц1= 21 800 / 21 800 х 100  

Ц1= 100 

Р 1 = 100 х 0,9 = 90 

Ц2 = 0,1 / 0,1 х 100 

Ц2 = 100 

Р2 = 100 x 0,1 = 10 

КО=Р 1 + Р 2 = 90 + 10 = 100 

 
„Специализирани Бизнес Системи“ АД 
Ц1= 21 800 / 26 688 х 100  

Ц1= 81,68 

Р1 = 81,68 х 0,9 = 73,51 

Ц2=0,1/0,1 х 100 

Ц2= 100 

Р2 = 100 x 0,1 = 10 

КО=Р 1 + Р 2 = 73,51 + 10 = 83,51 

 
На основание оценяването комисията предлага следното класиране по ОП № 1: 
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ПЪРВО МЯСТО: „Дартек“ ООД с комплексна оценка от 100 точки. Крайна 

предложена цена за доставка на компютърната техника по ОП № 1 в размер на 21 800,00 лв. 
без ДДС, а стойността на надценката от цената на производителя - представляващи опция 
по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%.  

 ВТОРО МЯСТО: „Специализирани Бизнес Системи“ АД с комплексна оценка от 
83,51 точки. Крайна предложена цена за доставка на компютърната техника по ОП № 1 в 
размер на 26 688,00 лв. без ДДС, а стойността на надценката от цената на производителя - 
представляващи опция по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%. 

 
ОП №2 "Преносими компютри":  
„Специализирани Бизнес Системи“ АД 
Ц1= 12 449 / 12 449  х 100  

Ц1= 100 

Р1 = 100 х 0,9 = 90 

Ц2 = 0,1 / 0,1 х 100 

Ц2 = 100 

Р2 = 100 x 0,1 = 10 

КО = Р 1 + Р 2 = 90 + 10 = 100 

 
На основание оценяването комисията предлага следното класиране по ОП № 2: 
 
ПЪРВО МЯСТО: „Специализирани Бизнес Системи“ АД с комплексна оценка от 

100 точки. Крайна предложена цена за доставка на компютърната техника по ОП № 2 в 
размер на 12 449,00 лв. без ДДС, а стойността на надценката от цената на производителя - 
представляващи опция по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%.  

 
ОП №3 "Монитори": 
ПЪРВО МЯСТО: Дартек“ ООД. Крайна предложена цена за доставка на 

мониторите по ОП № 3 в размер на 4 684,00 лв. без ДДС.  
ВТОРО МЯСТО: Специализирани Бизнес Системи“ АД. Крайна предложена 

цена за доставка на мониторите по ОП № 3 в размер на 4 945,00 лв. без ДДС. 
 
ОП №4 "Таблети": 
ПЪРВО МЯСТО: Специализирани Бизнес Системи“ АД. Крайна предложена 

цена за доставка на таблетите по ОП № 4 в размер на 599,00 лв. без ДДС. 
 
ОП №5 "Проектори": 
ПЪРВО МЯСТО: Специализирани Бизнес Системи“ АД.  Крайна предложена 

цена за доставка на проекторите по ОП № 5 в размер на 4 300,00 лв. без ДДС. 
ВТОРО МЯСТО: Дартек“ ООД. Крайна предложена цена за доставка на 

проекторите по ОП № 5 в размер на 4 590,00 лв. без ДДС.  
 
ОП №6 "Непрекъсваемо захранване (UPS)" 
ПЪРВО МЯСТО: „Прима Концепт“ ООД.  Крайна предложена цена за доставка на 

непрекъсваемото захранване по ОП № 6 в размер на 580,00 лв. без ДДС.  
ВТОРО МЯСТО: Дартек“ ООД. Крайна предложена цена за доставка на 

непрекъсваемото захранване по ОП № 6 в размер на 695,00 лв. без ДДС.  
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ОП № 7 "Рутери" 
ПЪРВО МЯСТО: Специализирани Бизнес Системи“ АД. Крайна предложена 

цена за доставка на рутерите по ОП № 7 в размер на 78,00 лв. без ДДС 
 
ОП № 8 "Виртуална реалност" 

Дартек“ ООД 

Ц1= 988 / 1890 х 100  

Ц1= 52,27 

Р1 = 52,27 х 0,9 = 47,04 

Ц 2= 0,1 / 0,1 х 100 

Ц2= 100 

Р2 = 100 x 0,1 = 10 

КО = Р 1 + Р 2 = 47,04 + 10 = 57,04 

„Специализирани Бизнес Системи“ АД 

Ц1= 988 / 988 х 100  

Ц1= 100 

Р1 = 100 х 0,9 = 90 

Ц2 = 0,1 / 0,1 х 100 

Ц2 = 100 

Р2 = 100 x 0,1 = 10 

КО = Р 1 + Р 2 = 90 +10 = 100 

 
На основание оценяването комисията предлага следното класиране по ОП № 8: 
 
ПЪРВО МЯСТО: Специализирани Бизнес Системи“ АД с комплексна оценка от 

100 точки. Крайна предложена цена за доставка на компонентите за виртуална реалност по 
ОП № 8 в размер на 988,00 лв. без ДДС, а стойността на надценката от цената на 
производителя - представляващи опция по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%. 

ВТОРО МЯСТО: Дартек“ ООД с комплексна оценка от 57,04 точки. Крайна 
предложена цена за доставка на компонентите за виртуална реалност по ОП № 8 в размер 
на 1 890,00 лв. без ДДС, а стойността на надценката от цената на производителя - 
представляващи опция по чл.5 от ППЗОП, е в размер на 0%. 

 
ОП № 9 "Електронен четец": 

ПЪРВО МЯСТО: Специализирани Бизнес Системи“ АД. Крайна предложена 
цена за доставка на електронния четец по ОП № 9 в размер на 177,00 лв. без ДДС.  

 
На основание извършеното класиране, комисията предлага на ректора на Шуменския 

университет "Епископ Константин Преславски": 
1. С утвърждаването на настоящия протокол да се утвърди и работата на комисията 

подробно описана в Протокол № 1 изготвен в периода от 16.08.2017 г. до 18.08.2017 г. 
2. Да сключи договори с участниците класирани на първо място по отделните 

обособени позиции.  
3. Настоящият протокол да се изпрати до участниците и в същия ден да се публикува 

на интернет страницата на Университета в рубриката "Профил на купувача". 
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4. )J;orosopnT c onpe.nenemu1 H3nnJIHHTen ,na ce cKmoqH no pe,n:a Ha qn. 194, an.l OT 30I1. 

flpH CKITIOqBaHeTO H3nbiTHHTelliiT cne,n:Ba ,Ua npe,n:CTaBH ,noKyMeHTII 3a JJ:OKa3BaHe Ha ITIInCaTa Ha 

OCHOBamrn 3a OTCTpamiBaHe no qn. 58, an.1 OT 30fl, KaKTO II JJ:OKYMeHTII JJ:OKa3BaiiiH 

CbOTBeTCTBHeTo Ha yqacTHMKa cnrnacHo nocTaseHHTe oT B'h3ITO)l(HTemi KpHTepHH 3a no,n6op. 

5. B cnyqafi, qe HHKOR OT onpe.ueneHMTe M3n'bnHHTenH OTKa)l(e ,n:a cKmoqH ,n:orosop, 

Bn3ITO~<IITeiTHT ,na npeKpaTII npoue,n:ypaTa IIITH ,na onpe,nerrH 3a II3II'biTHIITen BTOpliH KITaCHpaH 
yqaCTHIIK. 

Pa6oTaTa Ha KOMIICIIHTa no pa3rrre)l(,UaHe H oueHHBaHe Ha nonyqeHMTe ocpepTII npoTeqe B 
nope,nHua oT 3aKpHTII 3ace,naHMH B nepHo,na oT 31.08.2017 r.- 13.09.2017 r. 

HaCTOHIIIHHT npOTOKOIT e CbCTaBeH Ha 14.09.2017r., no,niiiiCaH OT BCIIqKII qneHOBe Ha 
KOMIICIIHTa II Ha OCHOBaHHe qn. 97, an.4 OT flf130fl e rrpe,nCTaBeH Ha 14.09.2017 r. 3a 
yTBnp)l(,nasaHe oT Bn3ITO)l(IITenH. 

38J11!1YeHO 06CTOSneJ1CTBO CbrJ18CHO YJ1.2 OT 33n):J. 

(T. llrrHeB) (T/Ta ());. MHxaiinos 
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