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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 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

 

 От работата на комисия, 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“. 

Днес, 13.10.2020 г. от 10.00 ч. 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 събра комисия в състав: 

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

и 

 Членове: 

-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

  - Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и технологии“ и 

експерт  изследовател към проект УНИТе. 

 

 за да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната обществена поръчка. 

 

Председателят на комисията уведоми присъстващите че в изпълнение на предходно взето 

от страна на комисията решение е подготвено и публикувано съобщение по чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП, като са спазени сроковете по тази правна норма. Така също възложителят със своя 

заповед е удължил срокът за работа на комисията.  

С оглед на изложеното комисията прецени, че не са налице нормативни пречки за 

провеждане на заседанието поради което същото бе открито.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване или  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.  

 

 

 

 

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 

 

 

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

както следва:  

 

Участник „СТЕМО“ ООД 

 

 

 Обособена позиция № 1 „Работна станция“ 

 

№ 

по 

ре

д 

Наименовани

е и вид на 

техниката 

Технически 

характеристик

и 

Коли 

чество 

/бр./ 

Единичн

а 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 2 129 лв. 

 

 

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 

ре

д 

Наименовани

е и вид на 

техниката 

Техническ

и 

характери

стики 

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. 

Мултифункци

онално 

устройство 

Съгласно 

техническо

то 

предложен

ие 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. 
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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 

станция 

Съгласно 

техническото 

предложение в 

Приложение № 

2.1. 

10 1 846,59 лв. 

 

 

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. 
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  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.  

Поради служебна ангажираност на членовете на комисията заседанието бе закрито.  

 

Днес, 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 събра комисия в състав: 

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

и 

 Членове: 

-  Добринка Петкова Добрева – външен консултант; 

- Сунай Акифов Алиев  - Преподавател катедра „Компютърни техники и технологии“ и 

експерт  изследовател към проект УНИТе. 

 

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.  
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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. 

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.  

  

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. ………………….………………          2. ……………………….……  

            /Добринка Добрева/                          /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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