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УТВЪРДИЛ:  

Заличена информация на основание чл. 

37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

……….2020 г. 

 

ПОМ. РЕКТОР:  (д-р Н. Николов, упълномощен със  

                                 заповед № РД-10-114/14.01.2019 г.)     

  

Д О К Л А Д 

на 

 Комисията назначена със Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник 

ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, за 

отваряне и разглеждане на офертите, подадени за участие в открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: 

„Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на 

проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в eобществото (УНИТе)““ по 2 (две) обособени позиции: Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена позиция № 2 

„Мултифункционално устройство“. 

 

Уважаеми Господин Николов,  

 

В изпълнение  на Ваша Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г.,  комисията разгледа 

оцени и класира офертите в процедура с предмет:   „Доставка на работни станции и 

мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-

0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото 

(УНИТе)““ по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Работна 

станция“ и Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

 

Комисията заседава за периода от 29.05.2020 г. до  22.10.2020 г. в следният състав:  

 

Председател: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика 

и 

Членове: 
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-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

- Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и 

технологии“ и експерт  изследовател към проект УНИТе. 

На 29.05.2020 г. се проведе първото заседание на комисията. В деня на провеждане на 

заседанието по обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Доставка на работни 

станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-

0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)““ по 2 

(две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена позиция 

№ 2 „Мултифункционално устройство“, председателят на комисията получи с Приемно-

предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП подадените в срок до 16:30 ч. на 28.05.2020 г. 

оферти. 

След получаване на Приемно-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, 

председателя на комисията информира членовете за постъпилите оферти по реда на тяхното 

подаване:  

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 
Адрес / телефон / ел. адрес Вх. №/ дата/ час 

1 ДИЛЕКС ООД 

град София 1330 

бул. „Възкресение“ № 33, бл.1, вх.1, ап.2 

лице за контакт: Милен Димитров 

тел.: 02/ 988 79 00, факс: 02/ 822 11 55 

e-mail: office@dilex.bg  

РД-08-384/27.05.2020 г. 

11:16 часа 

2 СТЕМО ООД 

град Варна 

бул. „Ген. Колев“ 113 

сграда Никулицел, ет.7, офис 7.12 

тел.: 052 600 661, факс: 066 800 465 

e-mail: vn.office@stemo.bg  

www.stemo.bg  

РД-08-386/28.05.2020 г. 

10:07 часа 

3 

СД „ОФИС 

ОБОРУДВАНЕ 

ГАНЕВ, КЪЧЕВ И 

С-ИЕ“ 

град Варна 

ул. „Хан Аспарух“ № 10,  

(за МИКРОЕФЕКТ) 

тел.: 052 / 615 142, тел./факс: 052 / 615 143 

0899 842934 

e-mail: office@microeffect-bg.com  

РД-08-387/28.05.2020 г. 

10:08 часа 

4 
КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“ 

град София 1784, 

бул. „Цариградско шосе“ № 139 

лице за контакт: Христо Костов 

тел.: 02 / 97 66 896, факс: 02 / 97 66 879 

e-mail: zop@office1.bg  

РД-08-388/28.05.2020 г. 

10:47 часа 

5 СИЕНСИС АД 
град София 1680 

ул. „Лерин“ 44-46, ж.к. „Бели Брези“ 

РД-08-389/28.05.2020 г. 

13:15  часа 
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лице за контакт: Николай Медаров 

тел.: 02 / 958 36 00, факс: 02 / 958 30 36 

e-mail: office@cnsys.bg  

6 ДИДЖИТЕК ООД 

град София 1784 

ж.к. Младост 1, бл.39, вх. Г, ап.3 

тел.: +359 2 974 09 00,  

факс: +359 2 974 09 19 

e-mail: info@digiteq.com 

www.digiteq.com  

РД-08-391/28.05.2020 г. 

15:53  часа 

 

На публичното заседание не присъстваха участници или техни представители.  

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

След като се запознаха със списъка на постъпилите оферти и в съответствие с 

изискванията на чл.51, ал. 8 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха декларации за  

отсъствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП. 

 

След попълване на посочените по-горе декларации, комисията пристъпи към отваряне 

на офертите и извършване на действия по чл.54, ал.3-5 от ППЗОП. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, съгласно реда им на получаване и 

оповестяване на тяхното съдаржание, както следва: 

 

 На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят отвори офертата на участник 

„ДИЛЕКС“ ООД  подадена с Вх. № РД-08-384/27.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

 

 На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят отвори офертата на участник        

„СТЕМО“ ООД, подадена с Вх.№ РД-08-386/28.05.2020 г.  

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

http://www.eufunds.bg/
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На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделени запечатани пликове, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ по 

отделните обособени позиции.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника отнасящ се 

за Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника отнасящ се 

за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“.  

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи, а именно 

опис на документите съдържащи се в офертата. 

 

 На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят отвори офертата на участник               

СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ подадена с Вх.№ РД-08-

387/28.05.2020 г.  

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 
На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

 

  На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят отвори офертата на участник               

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, подадена с Вх.№ РД-08-388/28.05.2020 г.  

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 
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На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделени запечатани пликове, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ по 

отделните обособени позиции.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника отнасящ се 

за Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника отнасящ се 

за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“.  

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 1 „Работна станция“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи, а именно 

опис на документите съдържащи се в офертата. 

  

 На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят отвори офертата на участник               

„СИЕНСИС“ АД подадена с Вх.№ РД-08-389/28.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

 

 На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят отвори офертата на участник               

„ДИДЖИТЕК“ ООД подадена с Вх.№ РД-08-391/28.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 
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На основание чл. 54, ал.3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделен запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника. 

Оповести се техническото предложение на участника.  

В изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника. 

Оповестиха се и останалите представени от страна на участника документи. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от  

заседанието на комисията. 

 

На 10.06.2020 г. се проведе второто заседание на коимисията, като на същото 

основание /чл. 54, ал. 7 от ППЗО/ се пристъпи към разглеждане документите на учстниците и 

проверка за съответствието им, с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, както следва:  

  

 Участник „ДИЛЕКС“ ООД с подадена оферта Вх. № РД-08-384/27.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

Комисията констатира, че участника е представил еЕЕДОП.  

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

 

Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, въпрос:  Активите на 

икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда? е даден от страна на 

участника отрицателен отговор.  

На уточнителният въпрос: Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС ? отново е даден отрицателен отговор.  

Комисията счита, че в тази си част на ЕЕДОП участника следва да посочи интернет 

адреса на Търговският регистър, доколкото въпросната информация е публично достъпна и се 

предоставя безплатно на органа от тази институция. 

 

Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: Технически и професионални способности, 

Въпрос: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни 

доставки от конкретния вид: Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три 

години и да приемат опит отпреди повече от три години. 

Участника е посочил изпълнението на една доставка с възложител                                 

„Софийска вода“ АД, включваща: Гаранционна поддръжка и пълно сервизно обслужване на 
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машини Konica Minolta и монтираните в тях допълнителни модули и софтуер за управление на 

печата, копирането и сканирането YSoft SafeQ и доставка на мултифункционални машини за 

копиране, принтиране и сканиране. 

С период на изпълнение 20-08-2014 г. - 20-08-2018 г.  

По отношение на така даденото описание от страна на участника, комисията счита че е 

в невъзможност да извърши преценка за съответствието на офертата с обявения критерий за 

подбор, поради обстоятелството, че в случая не е изяснен обема на изпълнената доставка от 

страна на участника.  

Съгласно предварително обявените условия, участника през визираният от 

възложителят период следва да е извършил доставка на не по‐малко от 4 бр. принтери или 

скенери или мултифункционални устройства. 

По отношение на срокът на изпълнение на дейностите:  

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал. 1 , т. 1 , б. „б“ от ЗОП , техническите и 

професионални способности на участниците може да се доказват през законоопределен период, 

а именно период от три години от датата на подаване на офертата.  

В тази връзка комисията счита, че тази доставка независимо че е сходна с предмета на 

поръчката,  част от същата е изпълнена извън нормативно определеният период.  

В тази връзка комисията , счита че участника следва да представи нов ЕЕДОП,                       

в който да посочи изпълнението на дейностите през нормативно определеният период,                         

а именно до три години считано от датата на подаване на офертата. 

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника „ДИЛЕКС“ ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване 

на протокола да представи допълнително еЕЕДОП, с които да отстрани констатираните по-горе 

несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                              

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

 Участник  „СТЕМО“ ООД с подадена оферта Вх. № РД-08-386/28.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за                             

Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Моров, който е управител 

на дружеството.  

След справка в ТР се установи, че дружеството се представлява поотделно от трима 

управители, а именно: ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ и 

ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ.  

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от 

ППЗОП, обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са 

отнасят за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от единият управител на дружеството.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан от 

всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП. 

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника „СТЕМО“ ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване 

на протокола да представи допълнително еЕЕДОП, с които да отстрани констатираните по-горе 

несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                                     

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за                               

Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Моров, който е управител 

на дружеството.  

След справка в ТР се установи, че дружеството се представлява поотделно от трима 

управители, а именно: ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ и 

ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ.  

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от 

ППЗОП, обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са 

отнасят за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от единият управител на дружеството.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан от 

всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП. 
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С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника „СТЕМО“ ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване 

на протокола да представи допълнително еЕЕДОП, с които да отстрани констатираните по-горе 

несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                            

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

На трето заседание проведено на 26.06.2020 г. от 15.00 ч. в сградата на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се продължи с разглеждането на 

документите на учстниците и проверка за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, както следва:  

 

 Участник  СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ с подадена оферта 

Вх. № РД-08-387/28.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

 

Част III: Основания за изключване, раздел: А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, въпрос: Издадена ли е по отношение на икономическия оператор 

или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или 

което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в 

рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да 

се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? Е даден отрицателен отговор.  

На уточнителният въпрос: Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа ?  не е даден отговор. 

Комисията счита, че в тази си част на ЕЕДОП участника следва да посочи интернет 

адреса на Министерство на правосъдието, доколкото въпросната информация е достъпна за 

възложителят и се предоставя безплатно на органа от тази институция. 

 

Част III: Основания за изключване, раздел: В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, въпрос:  

Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:  

а) обявен в несъстоятелност, или 
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б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или  

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно 

националните законови и подзаконови актове27,  

или  

д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

 е даден от страна на участника отрицателен отговор.  

На уточнителният въпрос: Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете:? Не е  даден отговор.  

Комисията счита, че в тази си част на ЕЕДОП участника следва да посочи интернет 

адреса на Търговският регистър , доколкото въпросната информация е публично достъпна и се 

предоставя безплатно на органа от тази институция.  

 

Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, въпрос: Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за 

услуги: През референтния период39 икономическият оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на 

списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или 

частни субекти: 

Участника е посочил изпълнена доставка с възложител Икономически Университет – 

Варна, която е сходна с предмета на поръчката.  

Липсва посочена начална и крайна датата на изпълнение, а само е посочена една дата: 

10/12/2019 г. 

Комисията счита, че в тази си част от еЕЕДОП, участника следва изрично да уточни 

началната и крайната дата на изпълнение на декларираната дейност.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“  в срок от 5 

работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представи допълнително 

еЕЕДОП, с които да отстрани констатираните по-горе несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                            

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

 Участник  КООПРЕАЦИЯ „ПАНДА“ с подадена оферта Вх. № РД-08-388/28.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 
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Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за                               

Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-жа Николова, която е 

председател на кооперацията.  

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 8 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 40, 

ал. 1 , т. 8 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на кооперацията.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан от 

всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП, а именно управителният и 

контролният съвет на кооперацията.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“в срок от 5 работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола да представи допълнително еЕЕДОП, с които да отстрани 

констатираните по-горе несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                           

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за                             

Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Част IV: Критерии за подбор, раздел  В: Технически и професионални способности, 

Въпрос: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни 

доставки от конкретния вид: Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три 

години и да приемат опит отпреди повече от три години. 

Участника е посочил изпълнението на една доставка с възложител Дирекция за 

национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ – София и с предмет: „Закупуване на 

сървъри, UPS, копирни машини, компютърни конфигурации и скенери“ с пет обособени 

позиции, както следва: Закупуване на 10 броя копирни машини.  
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По отношение на така даденото описание от страна на участника, комисията счита че е 

в невъзможност да извърши преценка за съответствието на офертата с обявения критерий за 

подбор, поради обстоятелството, че в случая не е изяснено, дали участника е извършил 

доставка на не по‐малко от 4 бр. принтери или скенери или мултифункционални устройства. 

В тази връзка комисията счита че участника, не удостоверил съответствието си с 

критерият за подбор.  

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-жа Николова, която е 

председател на кооперацията.  

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 40, 

ал. 1 , т. 8 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на кооперацията.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи ЕЕДОП подписан от 

всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 8 от ППЗОП, а именно управителният и 

контролният съвет на кооперацията.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“в срок от 5 работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола да представи допълнително еЕЕДОП, с които да отстрани 

констатираните по-горе несъответствия.  

Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                       

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

На 09.07.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“   се проведе следващото по ред заседание на комисията, като на 

същото  основание/ чл. 54, ал. 7 от ППЗОП/  се продължи  разглеждането на документите на 

учстниците и проверка за съответствието им с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, както следва:  

 

 Участник   „СИЕНСИС“ АД с подадена оферта Вх. № РД-08-389/28.05.2020 г. 

 

Комисията, пристъпи към разглеждане на представеният еЕЕДОП за                                

Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 
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След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Медаров, който е 

председател на акционерното дружество.  

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, 

обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят 

за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. 

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно 

разпоредбата чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 

40, ал. 1 , т. 4 от ППЗОП.  

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на дружеството.  

В тази връзка комисията, счита че участника следва да представи нов ЕЕДОП подписан 

от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1 , т. 4 от ППЗОП.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника „СИЕНСИС“ АД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване 

на  протокола да представи допълнително Ееедоп, с които да отстрани констатираните по-горе 

несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                                    

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

На следващо заседание проведено на 14.07.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“  се разгледа и офертата на: 

 

  Участник   „ДИДЖИТЕК“ ООД  с подадена оферта Вх. № РД-08-391/28.05.2020 г. 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

 

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното несъответствие в 

информацията: 

 

Част III: Основания за изключване, Раздел Б: Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски, въпрос: Икономическият оператор извършил ли е 

нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която е 

установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от 

държавата на установяване?, участника е дал отрицателен отговор.  

Даден е отговор и на уточнителният въпрос, като за издател на документа е посочена 

столична община.  
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Комисията, счита че в тази си част следва и да се посочи и НАП.  

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията  

взе следните решения:  

Участника „ДИДЖИТЕК“ ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на 

получаване на  протокола да представи допълнително Ееедоп, с които да отстрани 

констатираните по-горе несъответствия.  

 Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен,                                                

ул. Университетска №115, деловодство. 

Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис 

допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.   

 

С оглед на така направените констатации и на основание чл. 104, ал.4 от ЗОП,           

във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията изиска в срок от 5 работни дни от 

получаване на протокола, участниците да представят нов ЕЕДОП и/или документи, които 

съдържат променена или допълнена информация във връзка с установените 

несъответствия, от страна на комисията . 

Допълнително представената информация може да съдържа факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 

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

на допълнителни документи и информация. 

 

На 05.08.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“  се проведе следващото под ред заседание на комисията.  

На това заседание на основание, чл. 54, ал. 12 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./ , се пристъпи 

към проверка на съответствието на офертите на участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, както следва:  

 

 Участник „ДИЛЕКС“ ООД 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, 

участника е представил нов ЕЕДОП.  

При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, 

констатираните несъответствия.  

С оглед на изложеното по горе, комисията взе следното решение:  

Приема за съответстваща с изискванията за личното състояние и критерий за подбор 

офертата на участника.  

 

 Участник „СТЕМО“ ООД 
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Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

Комисията констатира, че с писмо, участника сочи, че към офертата си е представил 

декларации по чл. 41 от ППЗОП, на основание на което е допустимо само един от управителите 

на дружеството да декларира отсъствието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 , т.1.2 и 7 от ЗОП и 

чл. 55, ал. 1 , т. 5 от ППЗОП.  

Комисията извърши справка и констатира, че към оферта на участника e налице 

представена декларация по чл. 41 от ППЗОП.  

В тази връзка, комисията счита че в случаят е допустимо  ЕЕДОП на участника да се 

подпише само от едно от задължените лица, поради което комисията приема, че представенaта 

от страна на участника оферта съответства на предвидените изисквания към личното състояние 

и критериите за подбор.  

 

 Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

Комисията констатира, че с писмо, участника сочи, че към офертата си е представил 

декларации по чл. 41 от ППЗОП, на основание на което е допустимо само един от управителите 

на дружеството да декларира отсъствието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 , т.1.2 и 7 от ЗОП и 

чл. 55, ал. 1 , т. 5 от ППЗОП.  

Комисията извърши справка и констатира, че към оферта на участника са налице 

представена декларация по чл. 41 от ППЗОП.  

В тази връзка, комисията счита че в случаят е допустимо  ЕЕДОП на участника да се 

подпише само от едно от задължените лица, поради което комисията приема че представената 

от страна на участника оферта съответства на предвидените изисквания към личното състояние 

и критериите за подбор. 

На 07.08.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“  се продължи с проверката на съответствието на офертите на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва: 

 Участник  СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, 

участника е представил нов ЕЕДОП.  
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При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, 

констатираните несъответствия.  

С оглед на изложеното по горе, комисията взе следното решение:  

Приема за съответстваща с изискванията за личното състояние и критерий за подбор 

офертата на участника. 

 

 Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена 

позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, 

участника е представил нов ЕЕДОП.  

При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, 

констатираните несъответствия.  

С оглед на изложеното по горе, комисията взе следното решение:  

Приема за съответстваща с изискванията за личното състояние и критерий за подбор 

офертата на участника.  

 

 Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, 

участника е представил нов ЕЕДОП.  

При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, 

констатираните несъответствия.  

С оглед на изложеното по горе, комисията взе следното решение:  

Приема за съответстваща с изискванията за личното състояние и критерий за подбор 

офертата на участника.  

 Участник  „СИЕНСИС“ АД 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“. 

Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, 

участника е представил нов ЕЕДОП.  

При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, 

констатираните несъответствия.  

С оглед на изложеното по горе, комисията взе следното решение:  
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Приема за съответстваща с изискванията за личното състояние и критерий за подбор 

офертата на участника. 

 

 Участник „ ДИДЖИТЕК“ ООД 

 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, 

участника е представил нов ЕЕДОП.  

При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, 

констатираните несъответствия.  

С оглед на изложеното по горе, комисията взе следното решение:  

Приема за съответстваща с изискванията за личното състояние и критерий за подбор 

офертата на участника.  

На 14.08.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ на основание, чл. 56, ал. 2 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./ , се 

пристъпи към проверка на съответствието на техническите оферти на участниците с 

предварително обявените условия: 

Участник „ДИЛЕКС“ ООД 

Технически предложения от офертата на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както 

следва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2 „Мултифункционално 

устройство“: 

 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Минимален гаранционен 

срок 36 месеца с включени 

части, труд и обслужване на 

място, считано от датата на 

доставка. 

Предложен гаранционен срок 

– 36 месеца, считано от 

приемането. 

 Предложеният гаранционен 

срок отговаря на минималният 

посочен от Възложителя, но не 

е посочено че включва части, 

труд и обслужване на място.                 

В представеният образец 

Приложение 2.2. – в т. 8  ( на 

стр. 9) кандидатът е посочил че 
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ще изпълни  посочените 

изисквания . Комисията приема 

за съответстващ така 

предложеният гаранционен 

срок.  

 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по дълъг от 1 /един/ месец, 

считано от сключване на 

договора. 

До 1 месец.  Предложеният срок за 

доставка напълно съответства 

на посоченият от 

Възложителя. 

 

в) Съответствие с минималните технически характеристики 

 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Марка и модел: 

Konica Minolta Bizhub 308e 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

Технология на печат – 

 лазерна или LED;                                                                                                   

Технология на печат –  

лазерна  

да 

Формат на медията - максимум А3;                                                                                                                            Формат на медията – А4/А3;                                                                                                                            да 

Функции минимум:  

печат, копиране, сканиране;                                                                                      

Функции:  

 копиране, принтиране, сканиране;                                                                                      

да 

Скорост на печат А4 –  

минимум 30 стр./мин;                                                                                                 

Скорост на печат А4 –  

30 стр./мин;                                                                                                 

да 

Скорост на печат А3 –  

минимум 15 стр. / мин.;                                                                                            

Скорост на печат А3 –  

15 стр. / мин.;                                                                                            

да 

Разделителна способност при печат - 

минимум 1200 х 1200dpi;                                                         

Разделителна способност при печат –  

1200 х 1200dpi;                                                         

да 

Принтерни  езици – 

 минимум PCL 6;                                                                                                                         

Принтерни  езици –  

PCL 6 (XL3.0); PCL 5c;PostScript 3 

(CPSI3016);XPS                                                                                                                        

да 

Скорост на копиране А4 –  

минимум 30 стр. / мин.;                                                                                         

Скорост на копиране А4 –  

30 стр. / мин.;                                                                                         

да 
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Време за извеждане на първа 

страница формат А4 при копиране - 

максимум 5,8 сек.;                                                                                                                                  

Време за извеждане на първа страница 

формат А4 при копиране –  

4,8 сек.;                                                                                                                                  

да 

Разделителна способност при 

копиране – 

 минимум 600 х 600 dpi;                                                     

Разделителна способност при копиране –  

600 х 600 dpi;             

                                         

да 

Възможност за промяна на размера 

на копието или еквивалент;                                                                                 

Възможност за промяна на размера на 

копието – 25-400% през стъпки 0,1% и 

автоматично мащабиране 

 

да 

Автоматично устройство за 

документи DADF – 

 минимум 100 листа;                                                         

Автоматично устройство за документи 

DADF –  

100 листа;                                                         

да 

Оптична разделителна способност 

при сканиране –  

минимум 600х600 dpi;                                        

Оптична разделителна способност при 

сканиране – 

 600х600 dpi;                                        

 

да 

Цифрово изпращане на документи 

или еквивалент - да, минимум в 

следните формати: PDF,JPEG;                                                                                                                           

Цифрово изпращане на документи  - да, в 

следните формати: JPEG;TIFF; PDF; 

компактен PDF;защитен PDF; 

XPS;компактен XPS; PPTX                                                                                                                     

да 

Двустранен печат, копиране и 

сканиране - автоматично;                                                                 

Двустранен печат, копиране и сканиране - 

автоматично;                                                                 

да 

Процесор - минимум 1GHz;                                                                                                                                               Процесор -  1, 2 GHz;                    

                                                                                                                            

да 

Памет - минимум 4096MB;                                                                                                                                          Памет -  2048 MB+2048MB;           

                                                                                                                          

да 

Входящ капацитет за хартия - 

минимум 1000 листа;                                                                                       

Входящ капацитет за хартия - 1000 листа                

(2 касети за хартия по 500 листа);                                                                                       

да 

Изходящ капацитет за хартия - 

минимум 250 листа;                                                                                               Изходящ капацитет за хартия -  250 листа;                                                                                               

да 

Диск - минимум 300GB;                                                                                                                                               Диск – 320GB;                                                                                                                                               

да 

Включена стойка за машината от 

производителя или еквивалент;                                                                           

Включена стойка за машината –поставка за 

копир на колелца –DK-510-Copier Desk 

да 
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Автоматично листоподаващо 

устройство - минимум 100 листа;                                                           

Автоматично листоподаващо устройство – 

двустранно обръщащо ADF устройство 100 

листа  

да 

Контролен панел (Touch Screen 

Display); 

Контролен панел (Touch Screen Display)- 9 

инчов цветен сензорен панел с поддръжка 

на мултитъч 

да 

 

Минимум Интерфейси - USB 3.0; 

10/100/1000 Ethernet или 

еквивалент; 

Интерфейс- 10/100/1,000 Base- T- Ethernet; 

USB 2.0; 

НЕ 

 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 
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- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 

сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора 

 

д) 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. 

 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка: 

Посочен интернет адрес Предложение  на кандидата 

 

Констатирано 

съответствие/ 

несъответствие 

https://www.konicaminolta.bg/bg-

bg/hardware/office/bizhub-308e 

Линкът представя 

информация за  

Марка и модел: 

Konica Minolta Bizhub 308e. 

Техническите параметри 

посочени в Приложение 2.2. на 

кандидата са видими на 

посоченият интернет адрес и  

съвпадат. 

 Техническите спецификации са 

проврени  в част 

спецификации:  

https://www.konicaminolta.bg/bg-

bg/hardware/office/bizhub-

308e#specifications. 

Извършена е проверка на 

посоченият интернет адрес 

-  в т. 9 на стр. 10 от  

Приложение 2.2. на 

кандидата. От извършената 

проверка повторно е 

установено, че за 

параметър : 

 - Минимум Интерфейси - 

USB 3.0; 10/100/1000 

Ethernet или еквивалент; 

е налице несъответствие:  

 Минимум Интерфейси - 

10/100/1000 Base- T- 

Ethernet; USB 2.0; 
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От интернет страницата е 

видно, че интерфейсът е: 

10-Base-T/100-Base-T/1,000-

Base-T Ethernet; USB 2.0 

Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) 

 

 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника                                          

НЕ СЪОТВЕТСТВА на изискванията, зададени от Възложителя. 

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на 

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

Участника „ДИЛЕКС“ ООД да предостави информация по отношение на представеното 

предложение за изпълнение на поръчката отнасящо се за обособена позиция № 2 

„Мултифункционално устройство“ отнасяща се за следното: 

Предложените от участника гаранционни условия, включват ли дейностите по 

обслужване на място и полагането на труд, както и безвъзмездно подменяне на дефектиралите 

части.  

По отношение на оферираното Мултифункционално устройство Konica Minolta Bizhub 

308e, дали предложеният Интерфейс  е с параметри - 10/100/1,000 Base- T- Ethernet; USB 2.0, и 

как същият съответства на обявените от страна на възложителя условия.  

Участника да представи доказателства, които да удостоверят че предложеното 

оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.  

В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, 

отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство,   да се уточни какви 

ще бъдат те, и  как ще се изпълнят.  

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностит, да се представят и  

доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и 

че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа.  

Разяснението и доказателствата следва да се  представят до 5 дни считано от датата на 

получаване на искане. 

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.  

 

 

 

Участник „СТЕМО“ ООД 
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Технически предложения от офертата на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както 

следва: 

 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „ Работна станция“: 

 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Минимален гаранционен 

срок 36 месеца с включени 

части, труд и обслужване на 

място 

Предложен гаранционен срок 

– 36 месеца, считано от 

приемането 

 Предложеният гаранционен 

срок отговаря на минималният 

посочен от Възложителя. 

 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по-дълъг от  2 /два/ месеца, 

считано от сключване на 

договора 

от 0,5 месеца и не по-дълъг от  

2 /два/ месеца, считано от 

сключване на договора 

 Предложеният срок за 

доставка напълно съответства 

на посоченият от 

Възложителя. 

 

 

в) Съответствие с минималните технически характеристики 

 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Mодел: Acer Nitro N50-600, Intel Core 

i5-9500, 16 GB, DDR4 (max.64GB), 

1TB HDD,DVD+RW,NVIDIA 

GeForce GTX1650 4 GB, Kbd & 

Mouse USB 

Марка: ACER 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

 Процесор с охлаждащ блок с 

минимални параметри: 

Процесор с охлаждащ блок 

Intel Core i5-9500 

да 
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Работна честота:  

минимум 3.00 GHz 

 

Работна честота:  

3.00 GHz up to 4.40 МHz 

 

да 

Физически ядра: 

 минимум 4  

 

Физически ядра: 

 6  

 

да 

Кеш Памет:  

минимум 8MB 

Памет:  

9MB 

да 

RAM памет:  

минимум 16G DDR4 2666; 

RAM памет:  

16GB DDR4 2666; 

да 

Твърд диск: минимум 1TB; 

 

Твърд диск: 1TB 

SATA7200rpm 

да 

 Видеокарта:  

отделна видеокарта с минимум 4GB 

DDR5; 

 Видеокарта:  

отделна Nvidia GeForce GTX  1650 

4GB DDR5; 

да 

 Кутия - Microtower/Tower 

или еквивалент със 

захранване минимум 

850W; 

 

 Кутия - Tower със 

захранване 500 W 

надградено до 850W; 

съвместимо с предложената 

компютърна система 

да 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

предварително инсталиран с 

безсрочен лиценз или 

еквивалент. 

 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

предварително инсталирана 

с безсрочен лиценз  

 

да 

 Монитор: 

 минимум 24" от 

производителя на компютъра 

или еквивалент: 

 

 Монитор: 

  24" от производителя на 

компютъра Модел: 

AcerB247W, 24"ZeroFrame 

IPS LED, Mарка: ACER 

 

 

да 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка или   

еквивалент; 
 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка  
 

 

 

да 

 Резолюция: 

 минимум 1920 х 1200; 

 Резолюция: 

 1920 х 1200; 

да 
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 Осветеност: 

 минимум 300cd/m2; 
 

 Осветеност: 

  300cd/m2; 
 

да 

 Ъгли на видимост:  

 минимум 178 градуса/178 градуса; 

 

 Ъгли на видимост:  

 178 градуса/178 градуса; 

 

да 

 Входове на монитора: 

 минимум 1 х VGA и 1 x Display port; 

 

 Входове на монитора: 

 1 х VGA, 1 x HDMI,  и 1 x Display 

port; 

 

да 

 Да поддържа : 

pivot функция или еквивалент 

 

 поддържа pivot функция 

 

да 

 Възможност за регулиране на 
стойката на височина: 

 до минимум 120мм 

 

 Има възможност за 
регулиране на стойката на 

височина: 

 до 120мм 

 

да 

 Компютрите и мониторите да са 

в еднаква цветова гама; 

 

 Компютрите и мониторите са 

в еднаква цветова гама 

(черна) 

 

да 

 Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration или 

еквивалент; 

 

 Компютърът и мониторът 

притежават Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration  

 

да 

 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 
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- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 

сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора. 

 

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния 

производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.  

 В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, 

оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще 

доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата 

стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от 

производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство 

от производителя и др. подобни); 

- ще предложим  поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или 

по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от 

които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на 

договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на 

същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от 

производство. 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка: 

 

Посочен интернет адрес Предложение  на Констатирано 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

кандидата 

 

съответствие / 

несъответствие 

За работната станция: 

www.acer.com/ac/bg/BG/content/nitro50 

 

За монитора:  

www.acer.com/ac/bg/BG/content/professional-

series-feature/b7 

 

Линкът представя 

информация за  

 

 работната станция: 

Mодел: Acer Nitro N50-

600, Intel Core i5-9500, 

16 GB, DDR4 

(max.64GB), 1TB 

HDD,DVD+RW,NVIDIA 

GeForce GTX1650 4 GB, 

Kbd & Mouse USB 

Марка: ACER 

 

 монитор:  

Модел: AcerB247W, 

24"ZeroFrame IPS LED, 

Mарка: ACER 

 Техническите параметри 

посочени в Приложение 

2.1 на кандидата са 

видими на посоченият 

интернет адрес и  

съвпадат.  

Към техническото 

предложение е 

приложена  и 

разпечатка от 

продуктовия 

каталог на ACER.  

 

Предложените 

минимални 

технически 

параметри  

напълно 

съответстват на 

посочените от 

Възложителя. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2 „Мултифункционално 

устройство“: 

 

 

 

 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 
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Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Минимален гаранционен 

срок 36 месеца с включени 

части, труд и обслужване на 

място, считано от датата на 

доставка 

Предложен гаранционен срок 

– 36 месеца с включени части, 

труд и обслужване на място, 

считано от приемането 

 Предложеният гаранционен 

срок отговаря на минималният 

посочен от Възложителя. 

 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по дълъг от 1 /един/ месец, 

считано от сключване на 

договора 

от 0,5 до 1 месец, считано от 

сключване на договора 

 Предложеният срок за 

доставка напълно съответства 

на посоченият от 

Възложителя. 

 

в) Съответствие с минималните технически характеристики 

 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Марка:XEROX 

 модел: VersaLink C7030 

 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

Технология на печат – 

 лазерна или LED;                                                                                                   

Технология на печат –  

лазерна  

да 

Формат на медията - максимум А3;                                                                                                                            Формат на медията – максимум А3;                                                                                                                            да 

Функции минимум:  

печат, копиране, сканиране;                                                                                      

Функции минимум:  

 Печат, копиране, сканиране 

 

да 

Скорост на печат А4 –  

минимум 30 стр./мин;                                                                                                 

Скорост на печат А4 –  

30 стр./мин;                                                                                                 

да 

Скорост на печат А3 –  

минимум 15 стр. / мин.;                                                                                            

Скорост на печат А3 –  

15 стр. / мин.;                                                                                            

да 

Разделителна способност при печат - 

минимум 1200 х 1200dpi;                                                         

Разделителна способност при печат –  

 До 1200 х 2 400dpi;                                                         

да 

Принтерни  езици – 

 минимум PCL 6;                                                                                                                         

Принтерни  езици –  

PCL 6/PCL r 5e, PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-

да 
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GL 

Скорост на копиране А4 –  

минимум 30 стр. / мин.;                                                                                         

Скорост на копиране А4 –  

30 стр. / мин.;                                                                                         

да 

Време за извеждане на първа 

страница формат А4 при копиране - 

максимум 5,8 сек.;                                                                                                                                  

Време за извеждане на първа страница 

формат А4 при копиране –  

Максимум 5,8 сек.;                                                                                                                                  

да 

Разделителна способност при 

копиране – 

 минимум 600 х 600 dpi;                                                     

Разделителна способност при копиране –  

600 х 600 dpi;             

                                         

да 

Възможност за промяна на размера 

на копието или еквивалент;                                                                                 

Възможност за промяна на размера на 

копието – от 25%- до 400%  

 

да 

Автоматично устройство за 

документи DADF – 

 минимум 100 листа;                                                         

Автоматично устройство за документи 

DADF –  

110 листа;                                                         

да 

Оптична разделителна способност 

при сканиране –  

минимум 600х600 dpi;                                        

Оптична разделителна способност при 

сканиране – 

 600х600 dpi;                                        

да 

Цифрово изпращане на документи 

или еквивалент - да, минимум в 

следните формати: PDF,JPEG;                                                                                                                           

Цифрово изпращане на документи - да, в 

следните формати: PDF ,JPEG; XPА, TIFF 

да 

Двустранен печат, копиране и 

сканиране - автоматично;                                                                 

Двустранен печат, копиране и сканиране - 

автоматично;                                                                 

да 

Процесор - минимум 1GHz;                                                                                                                                               Процесор -  1, 05 GHz;                                                                                                                                               да 

Памет - минимум 4096MB;                                                                                                                                          Памет - 4096MB;                                                                                                                                          да 

Входящ капацитет за хартия - 

минимум 1000 листа;                                                                                       

Входящ капацитет за хартия – 1 140 листа, 

в т.ч. ръчно подаване (bybass) за листа , 

модул с една тава за 520 листа, тава със 

стенд, за 520 листа  

да 

Изходящ капацитет за хартия - 

минимум 250 листа;                                                                                               

Изходящ капацитет за хартия -  централна 

тава с капацитет 500 листа;                                                                                               

да 

Диск - минимум 300GB;                                                                                                                                               Диск - 320GB;                                                                                                                                               

да 

Включена стойка за машината от 

производителя или еквивалент;                                                                           

Включена стойка за машината от 

производителя 

да 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

Автоматично листоподаващо 

устройство - минимум 100 листа;                                                           

Автоматично листоподаващо устройство –

110 листа  

да 

Контролен панел (Touch Screen 

Display); Контролен панел (Touch Screen Display) 

да 

 

Минимум Интерфейси - USB 3.0; 

10/100/1000 Ethernet или 

еквивалент; 

 

 Интерфейси - USB 3.0;10/100/1000 

Ethernet;  

да 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 
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сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора 

 

д) 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. 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка 

 

Посочен интернет адрес Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

https://www.office.xerox.com/en-

eg/multifunction-

printers/versalink-c7020-c7025-

c7030/specifications 

Линкът представя 

информация за  

Марка:XEROX 

 модел: VersaLink C7030 

 

Техническите параметри 

посочени в Приложение 2.2. 

на кандидата са видими на 

посоченият интернет адрес и  

съвпадат.  

 

Предложените минимални 

технически параметри  

напълно съответстват на 

посочените от Възложителя. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

На 24.08.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 

05 в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“  се проведе следващоо по-ред заседание на  
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комисията, като на същото на основание, чл. 56, ал. 2 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 

г./ , комисията пристъпи към проверка на съответствието на техническите оферти на 

участниците с предварително обявените условия: 

 

Участник СД“ ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ“  

 

Технически предложения от офертата на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както 

следва: 

 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“ 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Минимален гаранционен 

срок 36 месеца с включени 

части, труд и обслужване на 

място, считано от датата на 

доставка. 

Предложен гаранционен срок 

– 36 месеца, считано от 

приемането. 

 Предложеният гаранционен 

срок отговаря на минималният 

посочен от Възложителя, но не 

е посочено че включва части, 

труд и обслужване на място.                 

В представеният образец 

Приложение 2.2. – в т. 8 

кандидатът е посочил че ще 

изпълни  посочените 

изисквания . Комисията приема 

за съответстващ така 

предложеният гаранционен 

срок.  

 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по-дълъг от  2 /два/ месеца, 

считано от сключване на 

договора 

2 /два/ месеца, считано от 

сключване на договора 

 Предложеният срок за 

доставка напълно съответства 

на посоченият от 

Възложителя. 
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в) Съответствие с минималните технически характеристики 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Марка и модел: 

Acer Nitro N50-600 P/N 

DG.E0MEX.087 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

 Процесор с охлаждащ блок с 

минимални параметри: 

Intel Core i5-9500  

Работна честота:  

минимум 3.00 GHz 

 

3.30 GHz, LGA1151 да 

Физически ядра: 

 минимум 4  

 

Не е посочено От 

предоставеният 

линк се 

констатират: 6  

Памет:  

минимум 8MB Кеш 

 

9MB да 

RAM памет:  

минимум 16G DDR4 2666; 

16 GB DDR4 (2x8GB, max. 64 GB) да 

Твърд диск: минимум 1TB; 

 

 1TB HDD да 

 Видеокарта:  

отделна видеокарта с минимум 4GB 

DDR5; 

 

NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB да 

 Кутия - Microtower/Tower 

или еквивалент със 

захранване минимум 

850W; 

 

PSU 850WSSR-850FX GOLD да 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

предварително инсталиран с 

безсрочен лиценз или 

еквивалент. 

 

Windows 10 Pro Online Product Key 

License 1 license Downloadable NR 

да 

 Монитор: 

 минимум 24" от 

производителя на компютъра 

или еквивалент: 

24" да 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка или   

еквивалент; 
 

IPS, LED да 

 Резолюция: 

 минимум 1920 х 1200; 

1920x1200@60Hz да 

 Осветеност: 

 минимум 300cd/m2; 
 

300cd/m2 да 

 Ъгли на видимост:  

 минимум 178 градуса/178 градуса; 

 

178/178 да 

 Входове на монитора: 

 минимум 1 х VGA и 1 x Display port; 

 

D-Sub, HDMI, DP, USB, Headphone 

Out, Speakers 

да 

 Да поддържа : 

pivot функция или еквивалент 

 

Tilt-5/20  градуса да 

 Възможност за регулиране на 

стойката на височина: 

 до минимум 120мм 

 

130mm да 

 Компютрите и мониторите да са 

в еднаква цветова гама; 

 

Черен Black да 

 Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration или 

еквивалент; 

 

CE Mark, TCO Edge да 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 
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След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 

сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора. 

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния 

производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.  

 В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, 

оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще 

доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата 

стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от 

производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство 

от производителя и др. подобни); 

- ще предложим  поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или 

по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от 

които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на 

договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на 

същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от 

производство. 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка: 
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Посочен интернет 

адрес 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

За работната станция 

и За монитора:  

https://www.acer.com/a

c/bg/BG/content/model

/DG.E0MEX.087  

 

Линкът представя информация за  

За работната станция: 

Марка и модел: 

Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087 

 

За монитора:  

Марка и модел: 

Philips 240B7QPJE, 24" Wide 

 

Техническите параметри посочени в 

Приложение 2.1 на кандидата са видими на 

посоченият интернет адрес и не съвпадат.  От 

извършената проверка на посоченият линк бе 

установено, че участникът е посочил в 

техническата си оферта  за работната станция 

параметър :  

Работна честота:  

3.30 GHz за работната станция, 

 

Посоченият линк предоставя информация за : 

Работна честота:  

2.90 GHz за работната станция, 

Към техническото 

предложение е 

приложена  и разпечатка 

от продуктовия каталог 

на ACER.  

 

Предложените 

минимални технически 

параметри  не 

съответстват на 

посочените от 

Възложителя. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника                                          

НЕ СЪОТВЕТСТВА на изискванията, зададени от Възложителя. 

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на 

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

Участника СД“ ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ“ да предостави 

информация по отношение на представеното предложение за изпълнение на поръчката 

отнасящо се за обособена позиция № 1 „Работна станция“ отнасяща се за следното: 

По отношение на Физическите ядра 6 бр.  на оферираната работна станция  Mодел:  Acer 

Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087 и за монитора:Philips 240B7QPJE, 24" Wide, да се придстави 

разяснение от страна на участника за съответствие  на изискванията предвидени по техническа 

спецификация. 
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Участника да представи и доказателства, които да удостоверят, че предложеното 

оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.  

В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, 

отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство,   да се уточни какви 

ще бъдат те как и ще се изпълнят.  

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят и  

доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и 

че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа.  

Разяснението и доказателствата следва да се  представят до 5 дни считано от датата на 

получаване на искане. 

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.  

 

Участник „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“ 

 

Технически предложения от офертата на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както 

следва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „ Работна станция“: 

 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Минимален гаранционен 

срок 36 месеца с включени 

части, труд и обслужване на 

място 

Предложен гаранционен срок 

– 36 месеца, считано от 

приемането. 

 Предложеният гаранционен 

срок отговаря на минималният 

посочен от Възложителя, но не 

е посочено че включва части, 

труд и обслужване на място.                 

В представеният образец 

Приложение 2.1. – в т. 8  

кандидатът е посочил че ще 

изпълни  посочените 

изисквания. Комисията приема 

за съответстващ така 

предложеният гаранционен 

срок. 

 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 
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Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по-дълъг от  2 /два/ месеца, 

считано от сключване на 

договора 

2 /два/ месеца, считано от 

сключване на договора. 

 Предложеният срок за 

доставка напълно съответства 

на посоченият от 

Възложителя,  

 

в) Съответствие с минималните технически характеристики 

 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Mодел: Kontrax proLine A 840 

Марка: Kontrax proLine 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

 Процесор с охлаждащ блок с 

минимални параметри: 

Процесор с охлаждащ блок с 

минимални параметри: 

 

да 

Работна честота:  

минимум 3.00 GHz 

 

Работна честота:  

3.00 GHz  

 

да 

Физически ядра: 

 минимум 4 

Физически ядра: 

 4 

да 

Кеш Памет:  

минимум 8MB 

 

Кеш Памет:  

8 MB 

 

да 

RAM памет:  

минимум 16G DDR4 2666; 

RAM памет:  

16G DDR4 2666; 

да 

Твърд диск: минимум 1TB; 

 

Твърд диск: 1TB  

 

да 

 Видеокарта:  

отделна видеокарта с минимум 4GB 

DDR5; 

 

 Видеокарта:  

отделна  видеокарта с 4GB DDR5; 

 

да 

 Кутия - Microtower/Tower 

или еквивалент със 

захранване минимум 

850W; 

 

 Кутия - 

Microtower/Tower със 

захранване 850 W; 

 

 

да 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

да 
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предварително инсталиран с 

безсрочен лиценз или 

еквивалент. 

 

предварително инсталирана 

с безсрочен лиценз  или 

еквивалент 

 

 Монитор: 

 минимум 24" от 

производителя на компютъра 

или еквивалент: 

 

 Монитор: 

  24" от производителя на 

компютъра или еквивалент  

 

 

да 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка или   

еквивалент; 
 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка  
 

да 

 Резолюция: 

 минимум 1920 х 1200; 

 Резолюция: 

 1920 х 1200; 

да 

 Осветеност: 

 минимум 300cd/m2; 
 

 Осветеност: 

  300cd/m2; 
 

да 

 Ъгли на видимост:  

 минимум 178 градуса/178 градуса; 

 

 Ъгли на видимост:  

 178 градуса/178 градуса; 

 

да 

 Входове на монитора: 

 минимум 1 х VGA и 1 x Display port; 

 

 Входове на монитора: 

 1 х VGA,  1 x Display port; 

 

да 

 Да поддържа : 

pivot функция или еквивалент 

 

 Да поддържа pivot функция 

 

да 

 Възможност за регулиране на 

стойката на височина: 

 до минимум 120мм 

 

 възможност за регулиране на 

стойката на височина: 

         до минимум  120мм 

 

да 

 Компютрите и мониторите да са 

в еднаква цветова гама; 

 

 Компютрите и мониторите са 

в еднаква цветова гама 

да 

 Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration или 

еквивалент; 

 

 Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration  или 

еквивалент 

 

да 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  
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- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 

сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора. 

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния 

производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.  

 В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, 

оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще 

доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата 

стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от 

производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство 

от производителя и др. подобни); 

- ще предложим  поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или 
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по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от 

които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на 

договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на 

същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от 

производство. 

 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка: 

Посо

чен 

инте

рнет 

адрес 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

За работната станция: 

За монитора:  

https://www.kontrax.bg/upload

s/media/stenik_documents/000

1/02/b0ac1146862b0c8fd7ef9f

2f997cd6687df62657.pdf 

Линкът представя информация за  

За работната станция: 

За монитора:  

Mодел: Kontrax proLine A 840 

Марка: Kontrax proLine 

 

Техническите параметри посочени в 

Приложение 2.1 на кандидата са 

видими на посоченият интернет 

адрес и не съвпадат.  От 

извършената проверка на 

посоченият линк бе установено, че 

участникът е посочил в 

техническата си оферта  за 

работната станция параметър :  

 Кутия - 

Microtower/Tower или 

еквивалент със 

захранване минимум 

850W; 

 

Посоченият линк предоставя 

информация за :  

Кутия: Tower Електрически 

стойности Диапазон на 

Към техническото 

предложение е приложена  

и разпечатка от 

продуктовия каталог на.  

 

Предложените минимални 

технически параметри  НЕ 

съответстват на 

посочените от 

Възложителя. 
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напреженията: 200 - 240 V Честота 

на захранващото напрежение: 50 Hz 

Максимална изходна мощност на 

захранването: 200W 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника                                          

НЕ СЪОТВЕТСТВА на изискванията, зададени от Възложителя. 

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на 

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

Предложените от участника гаранционни условия, включват ли дейностите по 

обслужване на място и полагането на труд, както и безвъзмездно подменяне на дефектиралите 

части.  

По отношение на оферираната от работна станция  Mодел: Kontrax proLine A 840, Марка: 

Kontrax proLine,   се констатира че кутията на станцията е със следните параметри:  Tower 

Електрически стойности Диапазон на напреженията: 200 - 240 V Честота на захранващото 

напрежение: 50 Hz Максимална изходна мощност на захранването: 200W, които параметри не 

съответстват на изискванията предвидени по техническа спецификация. 

В тази връзка участника да представи и доказателства, които да удостоверят че 

предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.  

В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, 

отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство,  да се уточни какви 

ще бъдат те и как ще се изпълнят.  

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностит, да се представят и  

доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и 

че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа.  

Разяснението и доказателствата следва да се  представят до 5 дни считано от датата на 

получаване на искане. 

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.  

 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2 „Мултифункционално 

устройство“: 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Минимален гаранционен Предложен гаранционен срок  Предложеният гаранционен 
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срок 36 месеца с включени 

части, труд и обслужване на 

място, считано от датата на 

доставка 

– 36 месеца считано от 

приемането 

срок отговаря на минималният 

посочен от Възложителя. В 

представеният образец 

Приложение 2.2. – в т. 8  

кандидатът е посочил че ще 

изпълни  посочените 

изисквания. Комисията приема 

за съответстващ така 

предложеният гаранционен 

срок. 

 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 

 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по дълъг от 1 /един/ месец, 

считано от сключване на 

договора 

2/два/месеца, считано от 

сключване на договора 

 Предложеният срок за 

доставка НЕ съответства на 

посоченият от Възложителя. 

 

в) Съответствие с минималните технически характеристики 

 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Марка:XEROX 

 модел: VersaLink В7030+1-Tray with Stand 

Module+B7000HDD (320BG) 

=Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

Технология на печат – 

 лазерна или LED;                                                                                                   

Технология на печат –  

лазерна  

да 

Формат на медията - максимум А3;                                                                                                                            Формат на медията – А3;                                                                                                                            да 

Функции минимум:  

печат, копиране, сканиране;                                                                                      

Функции минимум:  

 Печат, копиране, сканиране 

 

да 

Скорост на печат А4 –  

минимум 30 стр./мин;                                                                                                 

Скорост на печат А4 –  

30 стр./мин;                                                                                                 

да 

Скорост на печат А3 –  

минимум 15 стр. / мин.;                                                                                            

Скорост на печат А3 –  

15 стр. / мин.;                                                                                            

да 

Разделителна способност при печат - Разделителна способност при печат –  да 
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минимум 1200 х 1200dpi;                                                          До 1200 х 2 400dpi;                                                         

Принтерни  езици – 

 минимум PCL 6;                                                                                                                         

Принтерни  езици –  

PCL 6 

да 

Скорост на копиране А4 –  

минимум 30 стр. / мин.;                                                                                         

Скорост на копиране А4 –  

30 стр. / мин.;                                                                                         

да 

Време за извеждане на първа 

страница формат А4 при копиране - 

максимум 5,8 сек.;                                                                                                                                  

Време за извеждане на първа страница 

формат А4 при копиране –  

5,8 сек.;                                                                                                                                  

да 

Разделителна способност при 

копиране – 

 минимум 600 х 600 dpi;                                                     

Разделителна способност при копиране –  

600 х 600 dpi;             

                                         

да 

Възможност за промяна на размера 

на копието или еквивалент;                                                                                 

Възможност за промяна на размера на 

копието или еквивалент 

 

да 

Автоматично устройство за 

документи DADF – 

 минимум 100 листа;                                                         

Автоматично устройство за документи 

DADF –  

100 листа;                                                         

да 

Оптична разделителна способност 

при сканиране –  

минимум 600х600 dpi;                                        

Оптична разделителна способност при 

сканиране – 

 600х600 dpi;                                        

 

да 

Цифрово изпращане на документи 

или еквивалент - да, минимум в 

следните формати: PDF,JPEG;                                                                                                                           

Цифрово изпращане на документи - да, в 

следните формати: PDF ,JPEG 

да 

Двустранен печат, копиране и 

сканиране - автоматично;                                                                 

Двустранен печат, копиране и сканиране - 

автоматично;                                                                 

да 

Процесор - минимум 1GHz;                                                                                                                                               Процесор -  1 GHz;                                                                                                                                               да 

Памет - минимум 4096MB;                                                                                                                                          Памет - 4096MB;                                                                                                                                          да 

Входящ капацитет за хартия - 

минимум 1000 листа;                                                                                       Входящ капацитет за хартия – 1 000 листа  

да 

Изходящ капацитет за хартия - 

минимум 250 листа;                                                                                               Изходящ капацитет за хартия -  250 листа;                                                                                               

да 

Диск - минимум 300GB;                                                                                                                                               Диск - 300GB;                                                                                                                                               

да 

Включена стойка за машината от 

производителя или еквивалент;                                                                           

Включена стойка за машината от 

производителя 

да 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

Автоматично листоподаващо 

устройство - минимум 100 листа;                                                           

Автоматично листоподаващо устройство –

100 листа  

да 

Контролен панел (Touch Screen 

Display); Контролен панел (Touch Screen Display) 

да 

 

Минимум Интерфейси - USB 3.0; 

10/100/1000 Ethernet или 

еквивалент; 

Минимум Интерфейси - USB 

3.0;10/100/1000 Ethernet;  

да 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 
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сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора 

д) 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. 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка 

 

Посочен интернет адрес Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие 

/ несъответствие 

https://www.office.xerox.com/en-

eg/multifunction-

printers/versalink-c7020-c7025-

c7030/specifications 

Линкът представя 

информация за  

Марка:XEROX 

 модел: VersaLink C7030 

 

Техническите параметри 

посочени в Приложение 2.2. 

на кандидата са видими на 

посоченият интернет адрес и  

съвпадат.  

 

Предложените минимални 

технически параметри  

напълно съответстват на 

посочените от Възложителя. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника                                                   

НЕ СЪОТВЕТСТВА на изискванията, зададени от Възложителя, което от своя страна е 

основание офертата на участника да се предложи за отстраняване . 

Аргументите на комисията са следните:  

Съгласно предварително обявените условия заложени в документацията за участие, 

посочени в римско І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА, т.8.3. Срокът за доставка на 

техниката по обособени позиции 2 е до 1 месец от датата на сключване на договора.  

Аналогично задължение към участниците е предвидено и в утвърдената техническа 

спецификация, съгласно която предложеният от страна на участниците срок за изпълнение на 
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одставката по тази обособена позиция следва да бъде във следният времеви диапазон не по-

кратък от 0,5 месеца и не по дълъг от 1 /един/ месец, считано от сключване на договора.  

Видно от техническото предложение на участника по тази обособена позиция е че 

предложеният от страна на участника е за изпълнение на доставката е 2/два/месеца, считано от 

сключване на договора, което предложение не съответства на предвидените изисквания както в 

документацията за участие така и в техническата спецификация.  

Тук е момента да се посочи, че документацията за възлагане на поръчката е влязла в 

законна сила и е породила предписаните в нея права.  

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертите си 

участниците следва да се придържат стриктно  към обявените от страна на възложителят 

условия, като рискът от правилно разучаване на документацията за участие се носи единствено 

от страна на участниците в процедурата.  

Представянето на техническо предложение, което не е съобразено с условията посочени 

в документацията за участие по отношение на предложените срокове за изпълнение е основание 

за отстраняване на офертата на участника на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от ЗОП.  

С оглед на всичко изложено по-горе и на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от ЗОП, комисията 

взе следното решение:  

Предлага за отстраняване офертата на участника  Кооперация Панда в частта на  ОП № 2 

„Мултифункционално устройство“ поради предлагана на срок за изпълнение на доставката, 

който не е съобразен с оптимално посоченият такъв съгласно предварително обявените 

условия.  

На, 31.08.2020 г. от 14.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“  се проведе следващото по ред заседание на комисията на което на 

основание, чл. 56, ал. 2 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./ , се пристъпи към проверка на 

съответствието на техническите оферти на участниците с предварително обявените 

условия: 

Участник „СИЕНСИС“ АД 

 

Технически предложения от офертата на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както 

следва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „ Работна станция“: 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Минимален гаранционен 

срок 36 месеца с включени 

Предложен гаранционен срок 

– 36 месеца, считано от 

 Предложеният гаранционен 

срок отговаря на минималният 
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части, труд и обслужване на 

място 

приемането. посочен от Възложителя, но не 

е посочено че включва части, 

труд и обслужване на място В 

представеният образец 

Приложение 2.1. – в т. 8  

кандидатът е посочил че ще 

изпълни  посочените 

изисквания. Комисията приема 

за съответстващ така 

предложеният гаранционен 

срок. 

 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по-дълъг от  2 /два/ месеца, 

считано от сключване на 

договора 

2 /два/ месеца, считано от 

сключване на договора 

 Предложеният срок за доставка 

напълно съответства на посоченият 

от Възложителя. 

 

в) Съответствие с минималните технически характеристики 

 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Mодел:  

За работната станция: 

Precision 3630 

За монитора: U2412M 

Марка:DELL 

 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

 Процесор с охлаждащ блок с 

минимални параметри: 

Процесор Intel Core i5-9500 

с охлаждащ блок 

 

да 

Работна честота:  

минимум 3.00 GHz 

 

Работна честота:  

3.00 GHz up to 4.40 МHz 

 

да 

Физически ядра: 

 минимум 4  

Физически ядра: 

 6  

да 
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Кеш Памет:  

минимум 8MB 

 

Памет:  

9MB 

 

 

да 

RAM памет:  

минимум 16G DDR4 2666; 

RAM памет:  

16GB DDR4 2666; 

 

да 

Твърд диск: минимум 1TB; 

 

Твърд диск: 1TB 

 

да 

 Видеокарта:  

отделна видеокарта с минимум 4GB 

DDR5; 

 

 Видеокарта:  

отделна AMD Radeon Pro WX 3100 

с  4GB DDR5; 

 

да 

 Кутия - Microtower/Tower 

или еквивалент със 

захранване минимум 

850W; 

 

 Кутия - Tower със 

захранване 850W; 

 

да 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

предварително инсталиран с 

безсрочен лиценз или 

еквивалент. 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

предварително инсталирана 

с безсрочен лиценз  

 

да 

 Монитор: 

 минимум 24" от 

производителя на компютъра 

или еквивалент: 

 

 Монитор: 

  24" от производителя на 

компютъра 

 

да 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка или   

еквивалент; 
 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка  
 

да 

 Резолюция: 

 минимум 1920 х 1200; 

 Резолюция: 

 1920 х 1200; 

да 

 Осветеност: 

 минимум 300cd/m2; 
 

 Осветеност: 

  300cd/m2; 
 

да 

 Ъгли на видимост:  

 минимум 178 градуса/178 градуса; 

 

 Ъгли на видимост:  

 178 градуса/178 градуса; 

 

да 
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 Входове на монитора: 

 минимум 1 х VGA и 1 x Display port; 

 

 Входове на монитора: 

 1 х VGA и 1 x Display port и 1 х 

DVI-D 

 

да 

 Да поддържа : 

pivot функция или еквивалент 

 

 поддържа pivot функция 

 

 

 

да 

 Възможност за регулиране на 
стойката на височина: 

 до минимум 120мм 

 

  възможност за регулиране на 
стойката на височина: 

 до 131,3 мм спрямо основата на 

монитора 

 

да 

 Компютрите и мониторите да са 

в еднаква цветова гама; 

 

 Компютрите и мониторите са 

в еднаква цветова гама  

 

да 

 Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration или 

еквивалент; 

 

 Компютърът и мониторът 

притежават Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration  

Еквивалент – RoHS; EN 50581:2012 

и ENERGY STAR. Предлаганото 

оборудване отговаря на всикчки 

изисквания в РБългария относно 

техническа експлоатация, пожаро 

безопасност, норми за безопасност и 

включване към  електрическата 

мрежа (пригодено за работа в 

стандартизираната електрическа 

мрежа в РБългария).  

Предлаганото оборудване отговаря 

на нормативите на Европейските и 

международни стандарти за 

електромагнитна съвместимост, 

радиочестотни смущения и нива на 

шум. 

 

да 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  
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- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 

сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора. 

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния 

производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.  

 В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, 

оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще 

доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата 

стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от 

производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство 

от производителя и др. подобни); 

- ще предложим  поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от 

които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на 

договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на 

същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от 

производство. 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка: 

 

Посочен интернет адрес Предложение  на кандидата 

 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

За работната станция: 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/S

hared-Content_data-

Sheets_Documents/en/us/652_precisio

n_3630_spec_sheet.pdf 

За монитора:  

https://www.dell.com/is/business/p/de

ll-u2412m/pd 

 

Линкът представя 

информация за  

Mодел:  

За работната станция: 

Precision 3630 

За монитора: U2412M 

Марка:DELL 

 

Техническите параметри 

посочени в Приложение 2.1 на 

кандидата са видими на 

посоченият интернет адрес и  

съвпадат.  

Към техническото 

предложение е приложена  

и разпечатка от 

продуктовия каталог на 

DELL.  

 

Предложените минимални 

технически параметри  

напълно съответстват на 

посочените от 

Възложителя. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

 

Участник „ДИДЖИТЕК“ ООД 

 

Технически предложения от офертата на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както 

следва: 

 Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „ Работна станция“: 

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок; 

 

Изисквания на Предложение  на кандидата Констатирано съответствие / 
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Възложителя  несъответствие 

Минимален гаранционен 

срок 36 месеца с включени 

части, труд и обслужване на 

място 

Предложен гаранционен срок 

– 36 месеца, считано от 

приемането. 

 Предложеният гаранционен 

срок отговаря на минималният 

посочен от Възложителя, но не 

е посочено че включва части, 

труд и обслужване на място В 

представеният образец 

Приложение 2.1. – в т. 8  

кандидатът е посочил че ще 

изпълни  посочените 

изисквания. Комисията приема 

за съответстващ така 

предложеният гаранционен 

срок. 

б) Съответствие на предложеният срок на  доставка; 

Изисквания на 

Възложителя 

Предложение  на кандидата 

 

Констатирано съответствие / 

несъответствие 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по-дълъг от  2 /два/ месеца, 

считано от сключване на 

договора 

Не по-кратък от 0,5 месеца и 

не по-дълъг от  2 /два/ месеца, 

считано от сключване на 

договора 

 Предложеният срок за доставка 

напълно съответства на посоченият 

от Възложителя. 

 

в) Съответствие с минималните технически характеристики 

 

Изисквания на Възложителя Предложение  на кандидата 

Mодел:  

За работната станция: 

Fujitsu Esprimo P558/E85+ 

За монитора: Fujitsu B24W-7LED(S) 

Марка: Fujitsu 

 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

 Процесор с охлаждащ блок с 

минимални параметри: 

Intel Core i7-8700 Processor 

Процесор с охлаждащ блок 

с минимални параметри: 

да 

Работна честота:  

минимум 3.00 GHz 

 

Работна честота:  

3.20 GHz  

да 
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Физически ядра: 

 минимум 4  

Физически ядра: 

 6  

да 

Кеш Памет:  

минимум 8MB 

 

Памет:  

12 MB 

 

да 

RAM памет:  

минимум 16G DDR4 2666; 

RAM памет:  

16GB DDR4 2666; 

да 

Твърд диск: минимум 1TB; 

 

Твърд диск: 1TB 

 

да 

 Видеокарта:  

отделна видеокарта с минимум 4GB 

DDR5; 

 

 Видеокарта:  

отделна видеокарта с  4GB 

DDR5;Gigabyte GetForce r GTX 

1050Ti 

да 

 Кутия - Microtower/Tower 

или еквивалент със 

захранване минимум 

850W; 

 

 Кутия - Tower със 

захранване 850W; 

 

да 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

предварително инсталиран с 

безсрочен лиценз или 

еквивалент. 

 

 Операционна система:                         

MS Windows 10 Pro 

предварително инсталирана 

с безсрочен лиценз  

 

да 

 Монитор: 

 минимум 24" от 

производителя на компютъра 

или еквивалент: 

 

 Монитор: 

  24" от производителя на 

компютъра Fujitsu B24W-7 

LED (S) 

 

 

да 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка или   

еквивалент; 
 

 Матрица: 

         IPS с LED подсветка  
 

да 

 Резолюция: 

 минимум 1920 х 1200; 

 Резолюция: 

 1920 х 1200; 

да 

 Осветеност: 

 минимум 300cd/m2; 
 

 Осветеност: 

  300cd/m2; 
 

да 

 Ъгли на видимост:  

 минимум 178 градуса/178 градуса; 

 

 Ъгли на видимост:  

 178 градуса/178 градуса; 

 

да 
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 Входове на монитора: 

 минимум 1 х VGA и 1 x Display port; 

 

 Входове на монитора: 

 1 х VGA и 1 x Display port  

 

да 

 Да поддържа : 

pivot функция или еквивалент 

 

 поддържа pivot функция 

 

 

 

да 

 Възможност за регулиране на 

стойката на височина: 

 до минимум 120мм 

 

  възможност за регулиране на 

стойката на височина: 

 до 130 мм  

да 

 Компютрите и мониторите да са 

в еднаква цветова гама; 

 Компютрите и мониторите са 

в еднаква цветова гама 
да 

 Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration или 

еквивалент; 

 

 Компютърът и мониторът 

притежават Сертификати: 

CE Mark, IT Eco Declaration  

 

да 

 

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:  

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа 

в работно време; 

- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването; 

- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече 

от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до 

отстраняването на повредата/дефекта; 

- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще 

транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. 

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за 

наша сметка; 

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването 

от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект; 

- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в 

дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 

работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни. 

- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния 

срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка; 

- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността й, като се задължаваме да 

осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и 

ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме 

http://www.eufunds.bg/
mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички 

повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

гаранционния срок; 

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на 

дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за 

наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша 

сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от 

дължимото плащане по договора. 

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния 

производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.  

 В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, 

оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще 

доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата 

стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от 

производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство 

от производителя и др. подобни); 

- ще предложим  поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или 

по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от 

които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на 

договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на 

същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от 

производство. 

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в 

техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка: 

 

Посочен интернет адрес Предложение  на кандидата 

 

Констатирано 

съответствие / 

несъответствие 

За работната станция: 

https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publicat

ions/public/ds-ESPRIMO-P558.pdf 

 

 

За монитора:  

https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publicat

ions/public/ds-display-b24w-7-led-

s.pdf 

 

Линкът представя 

информация за  

Mодел:  

За работната станция: 

Fujitsu Esprimo P558/E85+ 

За монитора: Fujitsu B24W-

7LED(S) 

Марка: Fujitsu 

 

Към техническото 

предложение е приложена  

и разпечатка от 

продуктовия каталог на 

Fujitsu.  

 

Предложените минимални 

технически параметри   

които не съответстват на 
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 Техническите параметри 

посочени в Приложение 2.1 на 

кандидата са видими на 

посоченият интернет адрес и  

съвпадат. 

 От интернет страницата е 

видно, че на стр. 5 – за 

работната станция  е посочено : 

 

max. output of single power 

supply - макс. изходно единично 

захранване 280 W 

посочените от 

Възложителя. 

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника                                          

НЕ СЪОТВЕТСТВА на изискванията, зададени от Възложителя. 

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на 

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

По отношение на оферираната работна станция  Mодел:  Fujitsu Esprimo P558/E85+ За 

монитора: Fujitsu B24W-7LED(S) Марка: Fujitsu, се извърши справка на адресите на 

производителят на техниката, като се констатира че по отношение на захранването на станцията 

същата е със следните параметри:  max. output of single power supply - макс. изходно единично 

захранване 280 W, които параметри не съответстват на изискванията предвидени по техническа 

спецификация. 

В тази връзка участника да представи и доказателства, които да удостоверят че 

предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.  

В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, 

отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство,  да се уточни какви 

ще бъдат те и как ще се изпълнят.  

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят и  

доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и 

че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа.  

Разяснението и доказателствата следва да се  представят до 5 дни считано от датата на 

получаване на искане. 

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.  

С оглед нуждата от изискване на допълнителни разяснения и доказателства от страна на 

участниците в процедурата, заседанието на комисията бе закрито.  
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На 25.09.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ се пристъпи към разглеждане на представените разяснения от 

страна на участниците в процедурата за възлагане на поръчката както следва:  

Разяснение на СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“, град Варна, 

отнасящо се за ОП № 1 „ Работна станция“.  

 

В представено разяснение участника посочва, че предлаганата от този участник работна 

станция е серийно производство, като единствената допълнителна дейност върху станцията е 

надграждане на захранващият блок. Участника сочи, че предлаганият от него модел отговаря на 

техническата спецификация. Към обосновката участника представя спецификации на станцията 

и монитора, Декларация по чл. 64, ал. 1 , т. 9 от ЗОП, Приемо предавателен протокол и фактура.  

Комисията констатира, че наличието на 6 ядра на станцията следва да се приеме за 

надграждащо предложението на участника, като съгласно спецификацията възложителят 

изрично е посочил че ядрата следва да са минимум 4 бр. и е допустимо участник да оферира по 

голям брой, което предложение действително е в интерес на възложителят.  

В тази връзка комисията счита, че предложението на участника в тази си част е 

съобразено с предварително обявените условия.   

При извършване на проверката, комисията също така констатира, че на предходно свое 

заседание е констатирала следните несъответствия на предложението на участника с обявените 

условия, отнасящи се за обособена позиция № 1 „Работна станция“ а именно:  

При проверка за съответствие на предложените минимални технически характеристики 

описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка, бе 

установено че линкът представя информация за: 

За работната станция: 

Марка и модел: 

Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087 

За монитора:  

Марка и модел: 

Philips 240B7QPJE, 24" Wide 

Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият 

интернет адрес и не съвпадат.  От извършената проверка на посоченият линк бе установено, че 

участникът е посочил в техническата си оферта за работната станция параметър:  

 Работна честота:  3.30 GHz за работната станция, 

 Посоченият линк предоставя информация за : Работна честота: 2.90 GHz за работната 
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станция, 

Така посочената информация  от страна на участника в техническото му предложение не 

съответства  на техническата спецификация, съгласно което същата следва да е с  Работна 

честота от  3.30 GHz. 

По отношение на първата неяснота от страна на участника е изискано разяснение, но по 

отношение на втората е пропуснато да се изиска разяснение.  

На основание на изложеното по горе комисията взе решение от страна на участника по  

реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП да се изиска разяснение и по отношение на следното 

несъответствие:  

Участника писмено да посочи на какво се дължи разминаването посочено по горе, а 

именно: справка в интернет пространството по отношение на предложената работна станция  

Mодел:  Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087. 

Съгласно техническото предложение за работната станция е посочен параметър: Работна 

честота:  3.30 GHz. 

При справка в интернет пространството се констатира, че предложената от Вас работна 

станция притежава Работна честота:  от 2.90 GHz . 

Участника да представи и доказателства, които да удостоверят че предложеното 

оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.  

В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, 

отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство,   да се уточни какви 

ще бъдат те и как ще се изпълнят.  

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят и  

доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и 

че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа.  

Разяснението и доказателствата следва да се  представят до 5 дни считано от датата на 

получаване на искане. 

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.  

 

Пристъпи се към разглеждане на представеното разяснение от страна на участника 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, град София, отнасящо се за обособена позиция № 1 „ Работна 

станция“. 

 

В разяснението си участника посочва, че потвърждава, че предложеният от страна на 

участника гаранционен срок включва и дейностите по обслужване на място и полагането на 

труд, както и безвъзмездно подменяне на дефектиралите части. 
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По отношение на оферираната работна станция  Mодел: Kontrax proLine A 840, Марка: 

Kontrax proLine, участника сочи, че същата ще бъде доставена в пълно съответствие с 

обявените условия.  

В подкрепа на твърденията си участника представя подкрепящо писмо издадено от 

Изпълнителният директор на дружество КОНТРАКС АД, съгласно което се сочи, че 

оферираното от страна на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ оборудване ще се снабди с 

параметри които в пълна степен ще съответстват на техническата спецификация посочена от 

възложителят.  

С оглед на така редставените допълнителни разяснения от страна на участника и 

придставените доказателства, комисията счита че участника е доказал, че може да достави 

оборудване което се отличава от стандартното серийно производство, но е съобразено с 

изискванията посочени от страна на възложителят.  

С оглед на всичко изложено по горе, комисията прие за съответстващо на обявените 

условия техническото предложение на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, отнасящо се за 

обособена позиция № 1 „ Работна станция“. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците „ДИЛЕКС“ ООД, град София и  „ДИДЖИТЕК“ ООД, град София. 

 

По отношение на участника „ДИЛЕКС“ ООД, град София, комисията констатира че 

въпреки предоставената му по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП възможност, не е разяснил по какъв 

начин предвижда да достави оборудване по обособена позиция № 2 „Мултифункционално 

устройство“ съответстващо на обявените условия.  

Съгласно констатациите на комисията при разглеждане на техническата предложение на 

участника е констатирано, че предложеният от страна на участника интерфейс на МФУ е  

10/100/1,000 Base- T- Ethernet; USB 2.0. 

При проверка на интернет страницата на производителят е констатирано, че интерфейсът 

е:10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0Wi-Fi 802.11b/g/n (optional). 

Съгласно техническата спецификация минималните технически параметри на това 

устройство по отношение на интерфейсът е Минимум Интерфейси - USB 3.0; 10/100/1000 

Ethernet или еквивалент. 

В случаят е налице несъответствие с изискванията на възложителят съгласно 

спецификацията, което несъответствие по никакъв начин не е отречено от страна на самият 

участник.  

Доколкото  документацията за възлагане на поръчката е влязла в законна сила и е 

породила предписаните в нея права, всеки един участник съгласно разпоредбата на чл. 101,                

ал. 5 от ЗОП  е длъжен да се придържа стриктно  към обявените от страна на възложителят 
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условия, като рискът от правилно разучаване на документацията за участие се носи единствено 

от страна на участниците в процедурата.  

Представянето на техническо предложение, което не е съобразено с условията посочени 

в документацията за участие по отношение на техническите параметри за предвиденото за 

доставка МФУ е основание предложението на участника да бъде предложено за отстраняване. 

Съгласно одобрената техническа спецификация изискванията по техническите 

спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите, като 

неспазването на изискванията по техническата спецификация по съответната обособена 

позиция води до отстраняване на участника от процедурата за съответната обособена позиция.   

По отношение на изисканото потвърждение дали предложените от участника 

гаранционни условия, включват и дейностите по обслужване на място и полагането на труд, 

както и безвъзмездно подменяне на дефектиралите части, комисията счита че 

непотвърждението на това обстоятелство не е основание да се приеме че офертата на участника 

в тази си част не съответства на обявените условия, доколкото с техническото си предложение в 

т. 8 , участника е декларирал че ще осигури тези дейности.  

С оглед на всичко изложено по-горе и на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП, комисията 

взе следното решение:  

Предлага за отстраняване офертата на участника  „ДИЛЕКС“ ООД, град София в 

частта на  ОП № 2 „Мултифункционално устройство“ поради предлагане на  оборудване 

което не е съобразено с минималните изисквания на възложителят.  

 

По отношение на участника „ДИДЖИТЕК“ ООД, комисията констатира, че въпреки 

предоставената му по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП възможност, не е разяснил по какъв начин 

предвижда да достави оборудване по обособена позиция № 1 „ Работна станция“  

съответстващо на обявените условия.  

Съгласно констатациите на комисията при разглеждане на техническата предложение на 

участника е констатирано, че предложената от страна на участника  захранване на работната 

станция  е  със следните параметри:  max. output of single power supply - макс. изходно единично 

захранване 280 W, който параметри не съответстват на изискванията предвидени по техническа 

спецификация.  

Това е установено при проверка на интернет страницата на производителят.  

Съгласно техническата спецификация в минималните технически параметри на 

работната станция е посочено, че захранването следва да бъде със следните параметри: Кутия - 

Microtower/Tower или еквивалент със захранване минимум 850W. 

В случаят е налице несъответствие с изискванията на възложителят съгласно 

спецификацията, което несъответствие по никакъв начин не е отречено от страна на самият 

участник.  
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Доколкото  документацията за възлагане на поръчката е влязла в законна сила и е 

породила предписаните в нея права, всеки един участник съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 

5 от ЗОП  е длъжен да се придържа стриктно  към обявените от страна на възложителят 

условия, като рискът от правилно разучаване на документацията за участие се носи единствено 

от страна на участниците в процедурата.  

Представянето на техническо предложение, което не е съобразено с условията посочени 

в документацията за участие по отношение на техническите параметри за предвидената за 

доставка работна станция е основание предложението на участника да бъде предложено за 

отстраняване. 

Съгласно одобрената техническа спецификация изискванията по техническите 

спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите, като 

неспазването на изискванията по техническата спецификация по съответната обособена 

позиция води до отстраняване на участника от процедурата за съответната обособена позиция.   

С оглед на всичко изложено по-горе и на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП, комисията 

взе следното решение:  

Предлага за отстраняване офертата на участника  „ДИДЖИТЕК“ ООД, град София в 

частта на  обособена позиция № 1 „ Работна станция“   поради предлагане на  оборудване, което 

не е съобразено с минималните изисквания на възложителят.  

 

След извършване на посочените по-горе действия и предвид нуждата от изискване на 

разяснения от страна на участник в процедурата заседанието на комисията бе закрито.  

  

На 08.10.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“  се разгледа полученото разяснение от участника СД „ОФИС 

ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“, град Варна. 

 

В представено разяснение участника посочва, че предлаганата от този участник работна 

станция е серийно производство, като единствената допълнителна дейност върху станцията е 

надграждане на захранващият блок. Участника сочи, че предлаганият от него модел отговаря на 

техническата спецификация. Към обосновката участника представя спецификации на станцията 

и монитора, Декларация по чл. 64, ал. 1 , т. 9 от ЗОП, Приемо предавателен протокол и фактура.  

С оглед на така представеното разяснение, комисията изведе следните изводи:  

Съгласно констатациите на комисията при разглеждане на техническата предложение на 

участника е констатирано, че предложената от страна на участника Работна честота на Mодел:  

Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087  е  2.90 GHz , което не съответства както на посоченото 

от страна на участника в техническото му предложение така и на техническата спецификация , 

съгласно която оборудването следва да е с  Работна честота от  3.30 GHz.  
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Това е установено при проверка на интернет страницата на производителят.  

Съгласно техническата спецификация минималните технически параметри на  работната 

станция е с Работна честота от 3.30 GHz. 

При справка в интернет пространството се констатира че предложената от участника 

работна станция притежава Работна честота:  от 2.90 GHz . 

В случаят е налице несъответствие с изискванията на възложителят съгласно 

спецификацията, което несъответствие по никакъв начин не е разяснено от страна на участника, 

точно обратното същият посочва, че единствената  допълнителна дейност, която ще се  

извърши  извън доставката на Acer компютърна конфигурация, ще бъде  по отношение 

надграждане на  захранващия блок PSU, но не и по отношение на работната честота.   

Доколкото  документацията за възлагане на поръчката е влязла в законна сила и е 

породила предписаните в нея права, всеки един участник съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 

5 от ЗОП  е длъжен да се придържа стриктно  към обявените от страна на възложителят 

условия, като рискът от правилно разучаване на документацията за участие се носи единствено 

от страна на участниците в процедурата.  

Представянето на техническо предложение, което не е съобразено с условията посочени 

в документацията за участие по отношение на техническите параметри за предвидената за 

доставка работна станция е основание предложението на участника да бъде предложено за 

отстраняване. 

Съгласно одобрената техническа спецификация изискванията по техническите 

спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите, като 

неспазването на изискванията по техническата спецификация по съответната обособена 

позиция води до отстраняване на участника от процедурата за съответната обособена позиция.   

С оглед на всичко изложено по-горе и на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП, комисията 

взе следното решение:  

Предлага за отстраняване офертата на участника  СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ 

ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“, град Варна в частта на  обособена позиция № 1 „ Работна 

станция“   поради предлагане на  оборудване което не е съобразено с минималните изисквания 

на възложителят.  

След извършване на проверка за съответствието на представените от страна на 

участниците технически предложения с обявените условия, и на основание чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП, редакция към датата на откриване на решенията, комисията взе следните решения:  

 Определя 13.10.2020 г. от 10:00 ч.  за дата на която ще се отворят ценовите 

предложения на допуснатите участници в процедурата.  

 Определя стая № 07 в административната сграда на Шуменски Университет 

„Епископ Константин Преславски“, находяща се в гр. Шумен, ул. 
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„Университетска“ № 115 , корпус 1 за място където ще се отворят ценовите 

предложения.  

 Възлага на председателят на комисията да уведоми участниците в процедурата 

чрез съобщение в профила на купувача за мястото и датата на провеждане на 

публичното заседание на комисията .  

 С оглед на по дълго продължилата работа на комисията, комисията, възлага на 

председателят и да подготви предложение до възложителят за удължаване на 

срокът за работата й.  

 

 С оглед нуждата от провеждане на  публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници, заседанието на комисията бе закрито.  

На 13.10.2020 г. от 10.00 ч. в в зала № 07 в сградата на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, 

Корпус 1, зала 05 в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе публично заседание по 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.  

На заседанието на комисията не присъстваха други лица.  

Председателят на комисията оповести пред присъстващите допуснатите участници и тези които 

на предходни засадения са предложени за отстраняване като се оповестиха и мотивите за 

предлагането за отстраняване на тези оферти.  

 

Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници 

както следва:  

Участник „СТЕМО“ ООД 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

№ 

по 

ред 

Наименование и 

вид на 

техниката 

Технически 

характеристики 

Коли 

чество 

/бр./ 

Единична 

цена без 

ДДС (лв.) 

Обща цена 

без ДДС 

(лв.) 

кол.4 х 

кол.5 

Обща цена с ДДС (лв.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Работна 

станция 

Съгласно 

техническото 

предложение в 

Приложение № 

10 2 129 лв. 
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2.1. 21 290 лв. 25 548 лв. 

 Крайна цена х 10 х х Сума: 25 548 лв. 

 Участника е заявил, че предложената цена е крайната сума за доставка и гаранционен 

сервиз по време на гаранционния срок, като включва ДДС, всички разходи за опаковка, 

маркировка, транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, както и всички други 

разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и 

всички вложени при извършване на гаранционните ремонти, резервни части, компоненти и др. 

 Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ 

№ 

по 

ред 

Наименование 

и вид на 

техниката 

Технически 

характеристики 

Коли 

чество 

/бр./ 

Единична 

цена без ДДС 

(лв.) 

Обща цена 

без ДДС (лв.) 

кол.4 х кол.5 

Обща цена с 

ДДС (лв.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Мултифункц

ионално 

устройство 

Съгласно 

техническото 

предложение в 

Образец № 3 – ОП 

№ 5 

4 4 089 лв. 16 356 лв. 19627,20 лв. 

 Крайна цена х 4 Х 

 

х Сума:                 

19 627,20 лв. 

Участника е заявил, че предложената цена е крайната сума за доставка и гаранционен 

сервиз по време на гаранционния срок, като включва ДДС, всички разходи за опаковка, 

маркировка, транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, както и всички други 

разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и 

всички вложени при извършване на гаранционните ремонти, резервни части, компоненти и др. 

Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

№ 

по 

ред 

Наименование и 

вид на 

техниката 

Технически 

характеристики 

Коли 

чество 

/бр./ 

Единична 

цена без ДДС 

(лв.) 

Обща цена без 

ДДС (лв.) 

кол.4 х кол.5 

Обща цена с ДДС (лв.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Работна 
Съгласно 

техническото 
10 1 846,59 лв.   
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станция предложение в 

Приложение № 

2.1. 

 

18 465,90 лв. 

 

22 159,08 лв. 

 Крайна цена х 10 х х Сума: 22 159,08  лв. 

  Участника е заявил, че предложената цена е крайната сума за доставка и гаранционен 

сервиз по време на гаранционния срок, като включва ДДС, всички разходи за опаковка, 

маркировка, транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, както и всички други 

разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и 

всички вложени при извършване на гаранционните ремонти, резервни части, компоненти и др. 

Участник  „СИЕНСИС“ АД 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

№ 

по 

ред 

Наименование 

и вид на 

техниката 

Технически 

характеристики 

Коли 

чество 

/бр./ 

Единична 

цена без 

ДДС (лв.) 

Обща 

цена без 

ДДС (лв.) 

кол.4 х 

кол.5 

Обща цена с ДДС 

(лв.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Работна 

станция 

Съгласно 

техническото 

предложение в 

Приложение № 

2.1. 

10 2 130 лв. 

 

 

21 300 лв. 

 

 

25 560лв. 

 Крайна цена  х 10 х  х Сума: 25 560 лв. 

  Участника е заявил, че предложената цена е крайната сума за доставка и гаранционен 

сервиз по време на гаранционния срок, като включва ДДС, всички разходи за опаковка, 

маркировка, транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, както и всички други 

разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и 

всички вложени при извършване на гаранционните ремонти, резервни части, компоненти и др. 

 

С извършване на посочените по горе действия приключи публичното заседание на 

комисията.  
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На 22.10.2020 г. от 13.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 

05 в изпълнение на Заповед № РД-10-237/29.05.2020 г. на помощник ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе последното по ред заседание на 

комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците и 

проверка за съответствието им с предварително обявените условия, както следва:   

 

Участник СТЕМО ООД 

 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

Комисията констатира, че офертата на участника по тази обособена позиция съответства на 

предварително обявените условия.  

 

 Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

Комисията констатира, че офертата на участника по тази обособена позиция съответства на 

предварително обявените условия.  

Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, 

 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

Комисията констатира, че офертата на участника по тази обособена позиция съответства на 

предварително обявените условия.  

Участник  „СИЕНСИС“ АД 

 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

Комисията констатира, че офертата на участника по тази обособена позиция съответства на 

предварително обявените условия. 

 

Комисията констатира че не са налице основания за приложението на чл. 72 от ЗОП, 

поради което и на основание чл. 58 от ППЗОП, пристъпи към класиране на участниците по 

отделните обособени позиции, както следва:  

 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

      ПЪРВО МЯСТО:  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, с предложена цена от 18 465,90 лв. без ДДС. 
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      ВТОРО МЯСТО: „СТЕМО“ ООД, с предложена цена от 21 290 лв. без ДДС. 

      ТРЕТО МЯСТО: „СИЕНСИС“ АД, с предложена цена от 21 300 лв. без ДДС. 

 

 Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“. 

ПЪРВО МЯСТО: „СТЕМО“ ООД, с предложена цена от 16 356 лв. без ДДС. 

 

С класиране на участниците, заседанието на комисията бе закрито.  

 

На основание всичко изложено по-горе, комисията предлага договори за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции и мултифункционални 

устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, 

Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)““ по 2 (две) обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Работна станция“ и Обособена позиция № 2 

„Мултифункционално устройство“ да се сключат със следните участници:  

  

За Обособена позиция № 1 „Работна станция“, с участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“,                      

с предложена цена от 18 465,90 лв. без ДДС. 

За Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“ с участника „СТЕМО“ ООД, 

с предложена цена от 16 356 лв. без ДДС. 

Настоящият доклад е изготвен на основание, чл.  103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП на 

26.10.2020 г. и се подписа, както следва:  

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /Тодор Илиев/ 

Заличена информация на основание чл. 

37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1.             /Добринка Добрева /                       2.     /Сунай Алиев/  

    

Заличена информация на основание 

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

Заличена информация на основание 

чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 
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