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ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 27.09.2019 г. в 11:00 часа в кабинет № 05 комисията, назначена със Заповед № 

РД-10-577/19.08.2019 г. на Пом.-Ректора на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите в 

открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

компютърно оборудване и офис техника за нуждите на Шуменски университет 

”Епископ К. Преславски” с 12 обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ 

Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“ 

Обособена позиция № 3 „Сървър “ 

Обособена позиция № 4 „Монитори“ 

Обособена позиция № 5 „Принтери и мултифункционални устройства“ 

Обособена позиция № 6 „Таблет и електронен четец“ 

Обособена позиция № 7 „Скенери“ 

Обособена позиция № 8 „Проектори“ 

Обособена позиция № 9 „Рутер“ 

Обособена позиция № 10 „UPS“ 

Обособена позиция № 11 „Външни дискове“ 

Обособена позиция № 12 „Очила за виртуална реалност“ 

се събра в пълен състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Златков Илиев – юрист-адвокат на свободна практика 

ЧЛЕНОВЕ:  
1. инж. Надежда Иванова Иринкова – Главен координатор на център „Компютри и

комуникационни мрежи“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

2. Галина Симеонова Ангелова – ръководител отдел „ОПБЗ“ към Шуменски

университет „Епископ Константин Преславски“; 

Комисията проведе свое закрито заседание по разглеждане на допълнително 

представените документи от участниците „Смарт софт“ ЕООД и КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“. 

С решение на комисията, отразено в Протокол № 1 от 17.09.2019 г., е дадена 

възможност на участниците „Смарт софт“ ЕООД и КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ да 

представят допълнителна информация в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола, който едновременно е изпратен на всички участници на 

18.09.2019 г. В определения от комисията срок са получени допълнителни документи от 

„Смарт софт“ ЕООД и КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. 

Комисията констатира, че документите са получени в срок и следва да бъдат 

разгледани. 

Председателят на комисията отвори пликовете с допълнително представените 

документи по реда на тяхното постъпване, а именно  „Смарт софт“ ЕООД – получен на 

20.09.2019 г. и КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – получен на 25.09.2019 г. 

Комисията извърши проверка на допълнително представените на основание чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП документи за съответствието на участника „Смарт Софт“ ЕООД и 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

при което установи следното: 
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1. Участникът „Смарт Софт“ ЕООД е представил два нови отделни ЕЕДОП-а за 

Обособена позиция № 7 „Скенери“ и за Обособена позиция № 11 „Външни дискове“.   

След извършен преглед на новопредставените документи комисията приема, че 

участникът „Смарт Софт“ ЕООД е представил всички изискуеми документи и е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

2. Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е представил осем нови отделни 

ЕЕДОП-а за всяка от обособените позиции, за които участва. 

Комисията констатира, че участникът е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 

отстранени констатираните от страна на комисията забележки, подробно изложени в 

предходно изготвения Протокол № 1. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 

участника Кооперация „Панда” по всички обособени позиции отговаря на посочените от 

страна на Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

След направените по-горе констатации, комисията единодушно реши: 

 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на техническите 

предложения следните участници: 

1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ по обособени позиции № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12; 

2. „Смарт Софт“ ЕООД по обособени позиции № 3, 6, 7, 8, 11 и 12; 

3. „Джей Би Електроникс“ ЕООД по обособена позиция № 3; 

4. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД по обособени позиции № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12; 

5. „ДАРТЕК“ ООД по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

 

Участник Кооперация „Панда”: 

Технически предложения от оферта на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 4 „Монитори“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 
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- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 5 "Принтери и 

мултифункционални устройства": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове принтери и 

мултифункционални устройства съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 

месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

3. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 6 „Таблет и електронен 

четец“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове таблети и електронен четец 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 
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по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че в частта на ОП 6 „Таблети и електронен четец“ участника 

е предложил таблет модел Lenovo Tab P10 , при който липсва порт micro HDMI. 

Посочената информация се потвърждава от представените от самия участник 

технически характеристики на артикула в техническото си предложение за изпълнение на 

поръчката по ОП 6.. 

Съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на поръчката, предвиденото за доставка оборудване по 

тази позиция следва да съответства на следните минимални изисквания:  

Наименование 
Минимални технически характеристики зададени от 

възложителя 

Таблет вид  1  

Минимален гаранционен срок 36 месеца   

Параметри:  

Дисплей:  10.1 " IPS CAPACITIVE TOUCHSCREEN 1920x1200 

Процесор:  2.10 GHz Dual + 1.7 Quad Core 

Вградена памет:  64 GB 

Оперативна памет:  4 GB 

Операционна система:  Да 

Други:  

слот за карта с памет, 802.11 A/B/G/N/AC, micro USB, micro 

HDMI, STEREO SPEAKERS, задна камера 8.0 MPx, предна 

камера 2.0 MPx, GPS, BLUETOOTH, MP3 

 

Съгласно документацията за участие, а и съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от 

ЗОП, при изготвянето на офертите си всеки участник следва да се придържа стриктно към 

предварително обявените от страна на възложителя условия, като предоставянето на оферта 

несъобразена с тези условия, представлява нарушение на условията на поръчката, от което 

възниква задължение за възложителя да отстрани офертата на участника и ако тя не бъде 

отстранена, би било налице и нарушение от страна на възложителя. 

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

взе следното решение: 

Предлага за отстраняване на офертата на участник Кооперация „Панда” в частта 

на ОП № 6 „Таблет и електронен четец“, поради представяне на оферта 

несъответстваща на предварително обявените условия заложени в техническата 

спецификация. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 7 „Скенери“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове скенери съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  
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 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

5. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8 „Проектори“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове проектори съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че в частта на ОП 8 „Проектори“ участника е предложил 

Проектор – Вид 2 модел Acer Projector P1150 с Яркост 3600 ANSI Lumens, а по изискване на 

възложителя е с Яркост 4000 ANSI Lumens. 

Посочената информация се потвърждава представените от самия участник 

технически характеристики на артикула в техническото си предложение за изпълнение на 

поръчката.  

Съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на поръчката, предвиденото за доставка оборудване по 

тази позиция следва да съответства на следните минимални изисквания:  

Наименование Минимални технически характеристики, зададени от 
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възложителя 

Проектор вид  2 Минимален гаранционен срок 36 месеца   

Параметри: 

Технология  DLP (1-chip), Резолюция  SVGA (800 x 600) px, Яркост 

(Режим с висока яркост)  4000 lm, Контраст  200000:1, Формат  4:3, 

Диагонал на картината  23-300", Разстояние до екрана  1.0-11.8 м., 

Входове  HDMIx2, VGAx2, 3.5 mm mini jack, MHLx1, Изходи  Monitor, 

Audio, чанта 

Съгласно документацията за участие, а и съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от 

ЗОП, при изготвянето на офертите си всеки участник следва да се придържа стриктно към 

предварително обявените от страна на възложителя условия, като предоставянето на оферта 

несъобразена с тези условия, представлява нарушение на условията на поръчката, от което 

възниква задължение за възложителя да отстрани офертата на участника и ако тя не бъде 

отстранена, би било налице и нарушение от страна на възложителя. 

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

взе следното решение: 

Предлага за отстраняване на офертата на участник Кооперация „Панда” в частта 

на ОП № 8 „Проектори“, поради представяне на оферта несъответстваща на 

предварително обявените условия заложени в техническата спецификация. 

 

6. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 10 „UPS“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове UPS съответства на зададения 

от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че в частта на ОП 10 „UPS“ участника е предложил UPS – 

Вид 2, модел Eaton Ellipse PRO 1600 IEC без Монтажна полица, а по изискване на 

възложителя е да има такава полица. 

Посочената информация се потвърждава от представените от самия участник 

технически характеристики на артикула в техническото предложение за изпълнение на 

поръчката. 

Съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на поръчката, предвиденото за доставка оборудване по 

тази позиция следва да съответства на следните минимални изисквания:  
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Наименование 
Минимални технически характеристики, зададени от 

възложителя 

UPS вид  2 Минимален гаранционен срок 36 месеца   

Параметри: 

Входно напрежение: 165V-285V (adjustable to 150V-285V), Изходна 

мощност: 1600VA/1000W, Брой изводи: 8, Тип изводи: 4 x IEC-320-

C13, 4 x IEC-320-C13 surge only, Защита: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 

62040-2, CB report, CE mark; Surge protection: IEC 61643-1, 

Технология: Line-interactive (AVR with booster + fader), Други: USB 

port (cable supplied); Монтажна полица (Rack Kit) 

 

Съгласно документацията за участие, а и съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от 

ЗОП, при изготвянето на офертите си всеки участник следва да се придържа стриктно към 

предварително обявените от страна на възложителя условия, като предоставянето на оферта 

несъобразена с тези условия, представлява нарушение на условията на поръчката, от което 

възниква задължение за възложителя да отстрани офертата на участника и ако тя не бъде 

отстранена, би било налице и нарушение от страна на възложителя. 

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

взе следното решение: 

Предлага за отстраняване на офертата на участник Кооперация „Панда” в частта 

на ОП № 10 „UPS“, поради представяне на оферта несъответстваща на предварително 

обявените условия заложени в техническата спецификация. 

 

7. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 11 „Външни дискове“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове външни дискове съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че в частта на ОП 11 „Външни дискове“, участникът е 

предложил SSD – Вид 1 модел Transcend 2TB StoreJet 25H3, който не е SSD.  

Посочената информация се потвърждава, както от представените от самия участник 

технически характеристики на артикула в техническото предложение за изпълнение на 

поръчката, така и от характеристиките на артикула публикувани от самия производител: 

Transcend.  
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Съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на поръчката, предвиденото за доставка оборудване по 

тази позиция следва да съответства на следните минимални изисквания:  

Наименование Минимални технически характеристики, зададени от възложителя 

SSD вид  1 Минимален гаранционен срок 36 месеца   

Параметри: 
500 GB, USB 3.1 Gen2, скорост на четене до 450 MB/s, скорост на запис 

до 450 MB/s 

 

Съгласно документацията за участие, а и съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от 

ЗОП, при изготвянето на офертите си всеки участник следва да се придържа стриктно към 

предварително обявените от страна на възложителя условия, като предоставянето на оферта 

несъобразена с тези условия, представлява нарушение на условията на поръчката, от което 

възниква задължение за възложителя да отстрани офертата на участника и ако тя не бъде 

отстранена, би било налице и нарушение от страна на възложителя. 

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

взе следното решение: 

Предлага за отстраняване на офертата на участник Кооперация „Панда” в частта 

на ОП № 11 „Външни дискове“, поради представяне на оферта несъответстваща на 

предварително обявените условия заложени в техническата спецификация. 

8. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 12 „Очила за виртуална 

реалност“: 

а) Предложеният гаранционен срок за очила за виртуална реалност съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

Участник „Смарт Софт” 

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

както следва: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 3 „Сървър“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове сървъри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 6 "Таблет и електронен 

четец": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове таблети и електронен четец 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че в частта на ОП 6 „Таблети и електронен четец“ участника 

е предложил таблет модел Lenovo Tab P10 ZA45. При проверка в сайта на производителя 
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Lenovo е установено, че за този модел в характеристиките на артикула публикувани от 

самия производител липсва порт micro HDMI. 

Съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за 

участие в процедурата за възлагане на поръчката, предвиденото за доставка оборудване по 

тази позиция следва да съответства на следните минимални изисквания:  

Наименование 
Минимални технически характеристики зададени от 

възложителя 

Таблет вид  1  

Минимален гаранционен срок 36 месеца   

Параметри:  

Дисплей:  10.1 " IPS CAPACITIVE TOUCHSCREEN 1920x1200 

Процесор:  2.10 GHz Dual + 1.7 Quad Core 

Вградена памет:  64 GB 

Оперативна памет:  4 GB 

Операционна система:  Да 

Други:  

слот за карта с памет, 802.11 A/B/G/N/AC, micro USB, micro 

HDMI, STEREO SPEAKERS, задна камера 8.0 MPx, предна 

камера 2.0 MPx, GPS, BLUETOOTH, MP3 

 

С оглед на обстоятелството, че техническите характеристики на посочения от 

участника модел се различава от серийното производство за този модел и на основание чл. 

104, ал. 5 от ЗОП,комисията взе следните решения:  

- Участникът в срок от 5 дни считано от датата на получаване искане  да представи 

разяснения и допълнителни доказателства по отношение на следните обстоятелства:  

- Да се уточни по какъв начин учасника предвижда да достави  таблет модел Lenovo 

Tab P10 ZA45 с порт micro HDMI, както е описали в техническото предложение.  

- Да представи и доказателства за поети ангажименти от производителя или други 

лица за снаряжаване на устройството с посочените от участника портове.  

 

3. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 7 „Скенери“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове скенери съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 
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продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

4. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8 "Проектори“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове проектори съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

5. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 11 „Външни дискове“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове външни дискове съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

6. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 12 „Очила за виртуална 

реалност“: 

а) Предложеният гаранционен срок за очила за виртуална реалност съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

Участник „Джей Би Електроникс” 

Технически предложения от оферта на участника: 

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 3 "Сървър": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове сървъри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 
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- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) в други технически предложения декларират, че разполагат със собствена 

сервизна база на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 34, тел. 02 4514343, 

електронна поща: office@jbelectronics.eu 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

Участник „Специализирани Бизнес Системи” АД , гр.София 

Технически предложения от оферта на участника: 

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Настолни компютри“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове настолни компютри 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2 „Преносими 

компютри“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове преносими компютри 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 
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 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

3. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 3 „Сървър“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове сървъри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

4. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 4 „Монитори“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 
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 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

5. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 5 „Принтери и 

мултифункционални устройства“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове принтери и 

мултифункционални устройства съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 

месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

6. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 6 "Таблет и електронен 

четец": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове таблети и електронен четец 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 
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б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

7. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 7 „Скенери“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове скенери съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

8. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8 „Проектори“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове проектори съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 
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б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

9. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 9 „Рутер“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове рутери съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

10. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 10 „UPS“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове UPS съответства на зададения 

от Възложителя и е именно 36 месеца; 



 

 18 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

11. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 11 „Външни дискове“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове външни дискове съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) прилагат документация с технически брошури. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

12. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 12 „Очила за виртуална 

реалност“: 
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а) Предложеният гаранционен срок за очила за виртуална реалност съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

д) в други технически предложения. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

Участник „Дартек“ ООД , гр.Русе 

Технически и ценови предложения от оферта на участника:  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са 

както следва: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 "Настолни компютри": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове настолни компютри 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2 „Преносими 

компютри": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове преносими компютри 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

3. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 3 „Сървър“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове сървъри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

4. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 4 „Монитори“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

5. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 5 „Принтери и 

мултифункционални устройства“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове принтери и 

мултифункционални устройства съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 

месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

6. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 6 „Таблет и електронен 

четец“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове таблети и електронен четец 

съответства на зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

7. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 7 "Скенери“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове скенери съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

8. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8 „Проектори“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове проектори съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

9. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 9 „Рутери“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове рутери съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 
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10. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 10 „UPS“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове UPS съответства на зададения 

от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

11. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 11 „Външни дискове“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове външни дискове съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 
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12. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 12 „Очила за виртуална 

реалност“: 

а) Предложеният гаранционен срок за очила за виртуална реалност съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

б) Срок за изпълнение на обществената поръчка, с изключение на гаранционната 

поддръжка - 30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са:  

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 

 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри 

технически характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе 

срок. 

г) В случай, че до изпълнение на договора техника, оборудване и принадлежности 

бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или 

по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това 

обстоятелство от производителя и др. подобни); 

- ще предложат поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта, от които 

Възложителят посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите 

продукти ще са със сходни или по-добри параметри, от същата марка спрямо договорените 

и на същата стойност. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

Комисията взе решение да продължи работата си след изтичане на срока за 

представяне на разяснения от „Смарт Софт“ ЕООД по Обособена позиция № 6. 

 

 

На 22.10.2019 г. комисия в пълен състав проведе закрито заседание, на което 

продължи своята работа с разглеждане на поисканите разяснения по Обособена позиция № 

6 от „Смарт Софт“ ЕООД. Членовете на комисията констатираха, че в посочения в писмо с 

изх. № РД-09-743/10.10.2019 г. срок даден за получаване на разясненията по чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП, в деловодството на ШУ „Епископ К. Преславски“ не е постъпил отговор. 

Доколкото в случаят участника въпреки предоставената му възможност участника 

„Смарт Софт“ ЕООД в частта на по Обособена позиция № 6  не е представил доказателства 

от които да е видно че  предложеният таблет модел Lenovo Tab P10 ZA45 е снаражен с порт 

micro HDMI, комисията счита че предложеното от него устройство не се различава от 

серийният модел. Посоченият модел обаче не съответства на предварително обявените 

условия поради обстоятелството, че същият не притежава порт micro HDMI.  

Представянето на оферта несъобразена с теническата спецификация е нарушение на 

разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП и е основание за предлагането и за отстраняване на 

основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП 

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

взе следното решение: 

Предлага за отстраняване офертата на участник „Смарт Софт“ ЕООД в частта на ОП 

№ 6 „Таблет и електронен четец“, поради представяне на оферта несъответстваща на 

предварително обявените условия заложени в техническата спецификация  

 

След направените по-горе констатации, комисията единодушно  
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