
1 

 

УТВЪРЖДАВАМ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ: ______________/ дата…………..2020 г. 

Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, Помощник-ректор на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ 
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) 

        

ДОКЛАД 

на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

Настоящият доклад е съставен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-360/16.07.2020 

г. на д-р Николай Янков Николов – Помощник-ректор на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител, на 

обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на Шуменски университет 

„Епископ К. Преславски“ с 11 обособени позиции, открита с Решение № РД-10-262 от 

10.06.2020 г. на Помощник-ректора на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под 

номер 00251-2020-0008. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, 

 

 Във връзка с открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на 

компютърна техника и периферия за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. 

Преславски“ с 11 обособени позиции, открита с Решение № РД-10-262 от дата 10.06.2020 г. и 

публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00251-2020-

0008, със Заповед № РД–10-360/16.07.2020 г. е назначена комисия, която да разгледа и оцени 

постъпилите оферти за участие в процедурата, в следния  състав: 

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

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

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

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

„Епископ Константин Преславски“; 

С настоящия доклад Ви представяме кратко описание на работния процес на 

комисията, включващ обстоятелствата по чл. 60, ал. 1, т. 1-6 от ППЗОП, както следва: 

Комисията се събра на 16.07.2020 г. от 11.00 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-10-360/16.07.2020 г. на помощник-ректора на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, за да разгледа, оцени и класира офертите на 

участниците в гореописаната обществена поръчка. 

В деня на провеждане на заседанието по обществена поръчка чрез открита процедура с 

предмет: „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на Шуменски 

университет „Епископ К. Преславски“ председателят на комисията получи с Приемо-

предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП подадените в срок до 16:30 ч. на 15.07.2020 г. 

оферти. 

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

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

подаване:  

№ Наименование Адрес / телефон / ел. адрес Вх. №/ дата/ час 
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по 

ред 

на участника 

1 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-08-491/14.07.2020 г. 

10:14 часа 

2 ДАРТЕК ООД 

град Русе 

ул. „Раковска“ 11 

тел.: 082819999 

e-mail: office@dartek.bg  

WEB: https://dartek.bg  

РД-08-504/15.07.2020 г. 

8:27 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-08-505/15.07.2020 г. 

9:47 часа 

4 РАЙС ЕООД 

град Варна 9020 

кв. Възраждане бл.21 /партер/ 

Мария Павлова – управител  

тел.: 0700 17 507, факс: 052/511 519 

e-mail: marketing@rais.bg  

РД-08-506/15.07.2020 г. 

9:55 часа 

5 
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-08-507/15.07.2020 г. 

10:55 часа 

6 
„Ес Би Ес 

Трейдинг“ ООД 

град Русе 

бул. Трети март 74 

тел.: 0887 552 711 

e-mail: stoilov@sbstrading.bg  

РД-08-508/15.07.2020 г. 

11:03 часа 

7 

„Вали 

Компютърс“ 

ООД 

град Велико Търново 

ул. „Самуил“ № 6 

Андрияна Накова 

e-mail: anakova@abv.bg  

РД-08-509/15.07.2020 г. 

11:05 часа 

8 

Смарт Диджитъл 

Солюшънс 

ЕООД 

град София 1784 

ж.к. Младост 1, бл.65, вх. В, ап.52 

тел.: 0988 229 307 

e-mail: office@smartdss.eu  

РД-08-510/15.07.2020 г. 

11:06 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. 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП  председателят на Комисията пристъпи към отваряне 

на офертите, съгласно реда на получаването им и оповестяване на тяхното съдържание, както 

следва: 

mailto:vn.office@stemo.bg
http://www.stemo.bg/
mailto:office@dartek.bg
https://dartek.bg/
mailto:office@microeffect-bg.com
mailto:marketing@rais.bg
mailto:info@digiteq.com
http://www.digiteq.com/
mailto:stoilov@sbstrading.bg
mailto:anakova@abv.bg
mailto:office@smartdss.eu
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1. Участник „СТЕМО“ ООД, подадена оферта Вх.№ РД-08-491/14.07.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 3 „Монитори“, Обособена позиция № 4 

„Мултифункционални устройства“ и Обособена позиция № 7 „Проектори“. 
На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на един запечатан плик, с надпис: „Предлагани ценови параметри“ Обособена 

позиция № 3 „Монитори“, Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ и 

Обособена позиция № 7 „Проектори“. 

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

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

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 3 „Монитори“.  

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 4 „Мултифункционални устройства“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 7 „Проектори“. 

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 № 3 

„Монитори“. 

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 № 4 

„Мултифункционални устройства“. 

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 № 7 

„Проектори“. 

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

- Опис на представените документи – съгласно Образец № 1 – оригинал; 

- ЕЕДОП за Обособена позиция № 3 „Монитори“ – на електронен носител, оригинал; 

- Декларация по чл.41 от ППЗОП към ЕЕДОП за Обособена позиция № 3 „Монитори“- 

оригинал; 

- ЕЕДОП за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ – на електронен 

носител, оригинал; 

- Декларация по чл.41 от ППЗОП към ЕЕДОП за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални 

устройства“ – оригинал; 

- ЕЕДОП за Обособена позиция № 7 „Проектори“ – на електронен носител, оригинал; 

- Декларация по чл.41 от ППЗОП към ЕЕДОП за Обособена позиция № 7 „Проектори“ – 

оригинал; 

- Пълномощно № 4702/06.07.2020 г. на името на Силвия Стефанова. 

 2. Участник “ДАРТЕК“ ООД, подадена оферта Вх.№ РД-08-504/15.07.2020 г. 

 Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“, Обособена 

позиция № 2 „Преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Монитори“, Обособена 

позиция № 4 „Мултифункционални устройства“, Обособена позиция № 5 „Таблети“, 

Обособена позиция № 6 „Скенери“, Обособена позиция № 7 „Проектори“, Обособена 

позиция № 9 „UPS“, Обособена позиция № 10 „Външни дискове“ и Обособена позиция № 

11 „Камера“. 

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

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

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

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

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

за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“. 

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

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

за Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“. 

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

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

за Обособена позиция № 3 „Монитори“. 

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

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

за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“. 

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

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

за Обособена позиция № 5 „Таблети“. 

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

подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри на участника отнасящ се за 

Обособена позиция № 6 „Скенери“. 

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

подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри на участника отнасящ се за 

Обособена позиция № 7 „Проектори“. 

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

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

за Обособена позиция № 9 „UPS“. 

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

подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри на участника отнасящ се за 

Обособена позиция № 10 „Външни дискове“. 

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

подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри на участника отнасящ се за 

Обособена позиция № 11 „Камера“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 1 „Настолни компютри“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 2 „Преносими компютри“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 3 „Монитори“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 4 „Мултифункционални устройства“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 5 „Таблети“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 6 „Скенери“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 7 „Проектори“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 9 „UPS“ 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 10 „Външни дискове“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 11 „Камера“. 
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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 

„Настолни компютри“. 

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 

„Преносими компютри“. 

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 № 3 

„Монитори“. 

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 № 4 

„Мултифункционални устройства“. 

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 № 5 

„Таблети“. 

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 № 6 

„Скенери“. 

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 № 7 

„Проектори“. 

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 № 9 

„UPS“ 

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 № 10 

„Външни дискове“. 

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 № 11 

„Камера“. 

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

- ЕЕДОП за всяка обособена позиция, в нередактируем формат, подписани с електронен подпис 

– електронен носител CD – 1 бр. с 10 файла 

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

Вх.№ РД-08-505/15.07.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ и Обособена 

позиция № 3 „Монитори“. 

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

опаковка, провери съдържанието като установи в непрозрачната опаковка на офертата 

наличието на отделни 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 плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника отнасящ се 

за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“. 

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

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

за Обособена позиция № 3 „Монитори“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 1 „Настолни компютри“ и приложенията към него: 

- Приложение към техническа спецификация ОП 1  дънна платка  Asrock B450M PRO4  - копие 
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- Приложение към техническа спецификация ОП 1  процесор  AMD Ryzen 3 3200G  - копие 

- Приложение към техническа спецификация ОП 1  кутия TrendSonic FC-F-61  - копие 

- Приложение към техническа спецификация ОП 1  захранващ блок DeepCoool  DN500, 80Plus 

+,  SATA power spliter  - копие 

- Приложение към техническа спецификация ОП 1  процесор  AMD Ryzen 5 3400G  - копие 

- Приложение към техническа спецификация ОП 1  дънна платка  Asrock H470M PRO4  - копие 

- Приложение към техническа спецификация ОП 1  процесор Intel Core 15-10600  - копие 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 3 „Монитори“ и приложенията към него: 

- Приложение към техническа спецификация ОП 3  монитор ACER KA222Qbi  - копие 

- Приложение към техническа спецификация ОП 3   монитор ACER KG241Qbmiix  - копие 

- Приложение към техническа спецификация ОП 3    монитор PHILIPS 273V7QDAB - копие 

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 „Настолни компютри“. 

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 № 3 „Монитори“. 

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

- ЕЕДОП  съгласно изискванията  на ЗОП – CD-R – 1 бр. 

4. Участник „РАЙС“ ЕООД, подадена оферта с Вх.№ РД-08-506/15.07.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ 

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“ по  Обособена 

позиция № 4 „Мултифункционални устройства“. 

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 № 4 „Мултифункционални устройства“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 4 „Мултифункционални устройства“. 

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

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

за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“. 

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

- ЕЕДОП – попълнен образец в електронен вид – диск 1 бр. 

- Брошура от производителя на предложеното оборудване – заверени копия 

5. Участник  „ДИДЖИТЕК“ ООД, подадена оферта с Вх.№ РД-08-507/15.07.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“, Обособена 

позиция № 2 „Преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Монитори“ и Обособена 

позиция № 10 „Външни дискове“. 

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

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

за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“. 

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

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

за Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“. 

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

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

за Обособена позиция № 3 „Монитори“. 
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В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

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

за Обособена позиция № 10 „Външни дискове“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 1 „Настолни компютри“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 2 „Преносими компютри“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 3 „Монитори“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 10 „Външни дискове“. 

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 „Настолни компютри“. 

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 „Преносими компютри“. 

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 № 3 „Монитори“. 

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 № 10 „Външни дискове“. 

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

1. Папка съдържаща офертата на участника по Обособена позиция № 1 „Настолни 

компютри“: 

- Опис на представените документи - оригинал; 

- ЕЕДОП – в електронен формат на електронен носител CD-R – 1 бр.  

2. Папка съдържаща офертата на участника за Обособена позиция № 2 „Преносими 

компютри“: 

- Опис на представените документи - оригинал; 

- ЕЕДОП – в електронен формат на електронен носител CD-R – 1 бр.   

3. Папка съдържаща офертата на участника за Обособена позиция № 3 „Монитори“: 

- Опис на представените документи – оригинал; 

- ЕЕДОП – в електронен формат на електронен носител CD-R – 1 бр.  

4. Папка съдържаща офертата на участника за Обособена позиция № 10 „Външни 

дискове“: 

- Опис на представените документи – оригинал; 

- ЕЕДОП – в електронен формат на електронен носител CD-R – 1 бр. 

6. Участник „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД, подадена оферта Вх.№ РД-08-508/15.07.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 3 „Монитори“ и Обособена позиция № 8 

„Суичове и рутери“. 

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

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

за Обособена позиция № 3 „Монитори“. 

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

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

за Обособена позиция № 8 „Суичове и рутери“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 3 „Монитори“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 8 „Суичове и рутери“. 
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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 № 3 „Монитори“. 

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 № 8 „Суичове и рутери“. 

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

- Опис на предоставените документите 

- ЕЕДОП – Електронен носител CD – 1 бр. 

 

7. Участник „Вали Компютърс“ ООД, подадена оферта Вх.№ РД-08-509/15.07.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 7 „Проектори“ и Обособена позиция № 

9 „UPS“. 

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

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

за Обособена позиция № 7 „Проектори“. 

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

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

за Обособена позиция № 9 „UPS“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 7 „Проектори“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 9 „UPS“. 

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 № 7 „Проектори“. 

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 № 9 „UPS“. 

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

опис на документите съдържащи се в офертата. 

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

- Брошури за Обособена позиция № 7 „Проектори“; 

- Брошури за Обособена позиция № 9 „UPS“. 

 В плика с документи комисията установи наличие на USB памет - 1 бр. 

8. Участник „Смарт Диджитъл Солюшънс“ ЕООД, подадена оферта ВФ. № РД-08-

510/15.07.2020 г 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ 

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“ по  Обособена 

позиция № 1 „Настолни компютри“. 

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 „Настолни компютри“. 

Оповести се техническото предложение на участника отнасящо се за Обособена позиция 

№ 1 „Настолни компютри“. 

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

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

за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“. 

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

- Опис на документите  
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- ЕЕДОП – електронен носител – CD-R – 1 бр. 

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

заседанието на комисията. 

Поради служебна ангажираност заседанието на комисията бе закрито.  

 

На 27.07.2020 г. от 13.00 ч. комисията продължи своята работа в сградата на Шуменски 

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

115, Корпус 1, зала 05 в изпълнение на Заповед № РД-10-360/16.07.2020 г. на помощник-

ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ . 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

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

състояние и критериите за подбор, както следва:  

1. Участник „СТЕМО“ ООД. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 3 „Монитори“, Обособена позиция № 4 

„Мултифункционални устройства“ и Обособена позиция № 7 „Проектори“. 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 3 „Монитори“ и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Стефан Райчев Моров, в качеството му на 

управител. Същият е представил декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, че разполага с 

информация за достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – отнасящи се за лицата: Христо Тотев Ковачев – Управител на 

„СТЕМО“ ООД, Георги Тихомиров Тихов - Управител на „СТЕМО“ ООД и Силвия Димитрова 

Стефанова – Пълномощник на Управителя на „СТЕМО“ ООД. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „СТЕМО“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 3 „Монитори“ . 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 4 

„Мултифункционални устройства“ и установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Стефан Райчев Моров, в качеството му на 

управител. Същият е представил декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, че разполага с 

информация за достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 
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и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – отнасящи се за лицата: Христо Тотев Ковачев – Управител на 

„СТЕМО“ ООД, Георги Тихомиров Тихов - Управител на „СТЕМО“ ООД и Силвия Димитрова 

Стефанова – Пълномощник на Управителя на „СТЕМО“ ООД. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета  на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „СТЕМО“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 7 „Проектори“  

и установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Стефан Райчев Моров, в качеството му на 

управител. Същият е представил декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, че разполага с 

информация за достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 

и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – отнасящи се за лицата: Христо Тотев Ковачев – Управител на 

„СТЕМО“ ООД, Георги Тихомиров Тихов - Управител на „СТЕМО“ ООД и Силвия Димитрова 

Стефанова – Пълномощник на Управителя на „СТЕМО“ ООД. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „СТЕМО“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 7 „Проектори“ . 

2. Участник „ДАРТЕК“ ООД 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“, Обособена 

позиция № 2 „Преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Монитори“, Обособена 

позиция № 4 „Мултифункционални устройства“, Обособена позиция № 5 „Таблети“, 

Обособена позиция № 6 „Скенери“, Обособена позиция № 7 „Проектори“, Обособена 

позиция № 9 „UPS“, Обособена позиция № 10 „Външни дискове“ и Обособена позиция № 

11 „Камера“. 
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При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 1 „Настолни 

компютри“ и установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ . 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 2 

„Преносими компютри“ 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 2 „Преносими 

компютри“ и установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“ 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 3 

„Монитори“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 3 „Монитори“ и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  
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Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 3 „Монитори“. 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 4 

„Мултифункционални устройства“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 4 

„Мултифункционални устройства“  и установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“. 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 5 

„Таблети“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 5 „Таблети“ и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 
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страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 5 „Таблети“. 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 6 

„Скенери“ 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 6 „Скенери“ и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 6 „Скенери“. 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 7 

„Проектори“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 7 „Проектори“ и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 
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В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 7 „Проектори“. 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 9 

„UPS“ 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 9 „UPS“ и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участникът (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 9 „UPS“. 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 10 

„Външни дискове“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 10 „Външни 

дискове“  и установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  
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Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 10 „Външни дискове“. 

Комисията констатира, че участникът е представил еЕЕДОП за Обособена позиция № 11 

„Камера“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 11 „Камера“ и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат.  

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Росен Павлов Велев, в качеството му на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „ДАРТЕК“ ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 11 „Камера“. 

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

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ и Обособена 

позиция № 3 „Монитори“. 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията констатира, че участникът е представил един еЕЕДОП за двете обособени 

позиции. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Иван Стефанов Къчев и Мирослав Ганчев Ганев 

в качеството им на съдружници.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката.  

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 период 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: 

Участникът е посочил изпълнена доставка с възложител Икономически университет – 

Варна, която е идентична с предмета на поръчката за Обособена позиция № 1 „Настолни 

компютри“. 

Липсва посочена начална и крайна дата на изпълнение, а само е посочена една дата: за „1. 

Доставка и гаранционно обслужване на 10 бр. стационарни комп. конфигур. - 10/12/2019 г.“  
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Участникът е посочил изпълнена доставка с възложител Шуменски университет, която е 

идентична с предмета на поръчката за Обособена позиция № 3 „Монитори“.  

Липсва посочена начална и крайна дата на изпълнение, а само е посочена една дата: „2. 

Доставка и гаранционно обслужване на 44 бр. монитори съгл. ОП-4 – 16.01.2018 г.“ 

Комисията счита, че в тази си част от ЕЕДОП, участникът 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:  

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

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

еЕЕДОП, с който 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.   

4. Участник „РАЙС“ ЕООД, подадена оферта с Вх.№ РД-08-506/15.07.2020 г. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 4 

„Мултифункционални устройства“ и установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Мария Тодорова Павлова, в качеството й на 

управител.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „РАЙС“ ЕООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ 

5. Участник  „ДИДЖИТЕК“ ООД. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“, Обособена 

позиция № 2 „Преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Монитори“ и Обособена 

позиция № 10 „Външни дискове“. 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 1 „Настолни 

компютри“ и установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 
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Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Елена Антонова Колева и Христофор Езекиев 

Аспарухов, в качеството им на съдружници.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП.  Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът ДИДЖИТЕК ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ 

 Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 2 „Преносими 

компютри“ и установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Елена Антонова Колева и Христофор Езекиев 

Аспарухов, в качеството им на съдружници.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП.  Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът ДИДЖИТЕК ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 3 „Монитори“  и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Елена Антонова Колева и Христофор Езекиев 

Аспарухов, в качеството им на съдружници.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП.  Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 
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В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът ДИДЖИТЕК ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 3 „Монитори“. 

Комисията отвори представения компактдиск за Обособена позиция № 10 „Външни 

дискове“ и установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид, подписан с валиден електронен подпис от Елена Антонова Колева и Христофор Езекиев 

Аспарухов, в качеството им на съдружници.  

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП.  Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът ДИДЖИТЕК ООД 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 10 „Външни дискове“. 

6. Участник „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 3 „Монитори“ и Обособена позиция № 8 

„Суичове и рутери“.  

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения един компактдиск и за двете обособени позиции и 

установи, че в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид за двете обособени позиции, подписан с валиден електронен подпис от Станимир Весков 

Василев, в качеството му на управител. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 
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 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „Ес Би Ес 

Трейдинг“ ООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя за Обособена позиция № 3 „Монитори“ и Обособена позиция № 8 

„Суичове и рутери“. 

7. Участник „Вали Компютърс“ ООД 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 7 „Проектори“ и Обособена позиция № 

9 „UPS“. 

При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и за двете обособени позиции и установи, че 

в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид за двете обособени позиции, подписан с валиден електронен подпис от Снежана Даскова 

Хинова - Управител, Димитър Иванов Хинов - Управител и Росен Иванов Хинов - Управител. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 

В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

 В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е 

представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „Вали Компютърс“ 

ООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за Обособена позиция № 7 „Проектори“ и Обособена позиция № 9 „UPS“. 

8. Участник „Смарт Диджитъл Солюшънс“ ЕООД. 

Офертата се отнася за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ 
При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие на участника 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията направи 

следните констатации: 

Комисията отвори представения компактдиск и за двете обособени позиции и установи, че 

в същия е записан файл в PDF формат. 

Комисията отвори файла в PDF формат и установи, че е представен ЕЕДОП в електронен 

вид за двете обособени позиции, подписан с валиден електронен подпис от Снежана Даскова 

Хинова - Управител, Димитър Иванов Хинов - Управител и Росен Иванов Хинов - Управител. 

В представения ЕЕДОП е посочено, че участникът ще участва самостоятелно в 

процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти или да възложи на трети 

страни изпълнението на част от поръчката. Попълнена е информацията за икономическия 

оператор и за представителите му в част II на ЕЕДОП. Попълнени са полетата с информацията 

за лично състояние на участника (основанията за изключване), приложима за настоящата 

поръчка в част III, раздели А, Б и В. 
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В част III, раздел Г е посочено, че не се прилагат специфични национални основания за 

изключване. 

В част IV, раздел В на ЕЕДОП “Технически и професионални способности“ е представена 

информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.  

Във връзка с горните констатации, комисията установи, че участникът „Смарт Диджитъл 

Солюшънс“ ЕООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя за Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“. 

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

връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол, участникът, по отношение на който е установено несъответствие, може да 

представи на комисията нов ЕЕДОП и/или документи, които съдържат променена или 

допълнена информация.  

 

Допълнително представената информация може да съдържа факти и обстоятелства, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 

Копие от настоящия протокол да се изпрати на всички участници. 

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

допълнителни документи и информация. 

Протоколът се състави за периода от 16.07.2020 – 05.08.2020 г. 

 

На 19.08.2020 г. от 9.00 ч. комисията продължи своята работа в пълен състав в сградата 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. 

“Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 в изпълнение на Заповед № РД-10-360/16.07.2020 г. 

на помощник-ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 Председателят на комисията уведоми присъстващите, че до изтичане на срока по чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП в деловодството на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 

са постъпили допълнителни документи от СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-

ИЕ“, за които е констатирано несъответствие по отношение на информацията. 

 Председателят на комисията отвори плика с допълнително представените документи от 

СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“– получен на 12.08.2020 г. 

 На основание, чл. 54, ал. 12 от ППЗОП (ред. до ноември 2019 г.), комисията пристъпи 

към проверка 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 „Настолни компютри“ и Обособена 

позиция № 3 „Монитори“. 

Комисията констатира, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (ред. до ноември 2019 г.), 

участникът е представил нов ЕЕДОП.  

При проверка на същия, комисията констатира, че участникът 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.  

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

предложения следните участници: 

1. „СТЕМО“ ООД по обособени позиции № 3, 4 и 7; 

2. “ДАРТЕК“ ООД по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11; 
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3. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ по обособени позиции № 1 и 3; 

4. „РАЙС“ ЕООД по обособена позиция № 4; 

5. „ДИДЖИТЕК“ ООД по обособени позиции № 1, 2, 3 и 10; 

6. „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД по обособени позиции № 3 и 8; 

7. „Вали Компютърс“ ООД по обособени позиции № 7 и 9; 

8. „Смарт Диджитъл Солюшънс“ ЕООД по обособена позиция № 1; 

 

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 „СТЕМО“ ООД ”: 

Технически предложения от оферта на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както следва: 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на зададения от 

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 4 "Мултифункционални 

устройства": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове съответства на зададения от Възложителя 

и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 



22 

 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 7 "Проектори": 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове проектори и екран съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

Участник “ДАРТЕК“ ООД: 

Технически предложения от оферта на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са, както следва: 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове настолни компютри съответства на 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2 „Преносими компютри“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове преносими компютри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 3 „Монитори“: 
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а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на зададения от 

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 4 „Мултифункционални 

устройства“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове съответства на зададения от Възложителя 

и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  
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Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове таблети съответства на зададения от 

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове скенери съответства на зададения от 

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 
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Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове проектори и екран съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

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

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

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 
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Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

9. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 10 „Външни дискове“: 

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

от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

10. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 11 „Камера“: 

а) Предложеният гаранционен срок за камера съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 
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Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

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

Технически предложения от оферта на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както следва: 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове настолни компютри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

59 (петдесет и девет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа след подаване на заявка; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на зададения от 

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

59 (петдесет и девет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа след подаване на заявка; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 
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- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство 

от производителя и др. подобни); 

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

посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са със 

сходни или по-добри параметри, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

Участник „РАЙС“ ЕООД: 

Технически предложения от оферта на участника 

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както следва: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 4 „Мултифункционални 

устройства“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове съответства на зададения от Възложителя 

и е именно 36 месеца; 

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

35 (тридесет и пет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 8 работни часа; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 72 часа; 

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

Участник „ДИДЖИТЕК“ ООД: 

Технически предложения от оферта на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както следва: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Настолни компютри“: 
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а) Предложеният гаранционен срок за всички видове настолни компютри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 2 „Преносими компютри“:  

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове преносими компютри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  
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Комисията констатира, че офертата по тази обособена позиция не отговаря на предвидените от 

страна на Възложителя предварително обявени условия.  

По отношение на Преносим компютър, Вид 3 участникът е посочил модел и марка на 

предлагания компютър, както и е изброил технически характеристики, които препокриват 

минималните изисквания посочени от страна на Възложителя.  

При извършена проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, в официалната интернет страница на 

производителя на техниката, комисията констатира, че този вид преносим компютър не 

притежава изискваната от страна на Възложителя резолюция подробно посочена в техническата 

спецификация.  

Съгласно обявените условия на Възложителя, преносимият компютър следва да притежава 

резолюция QHD(2560х1600).  

Видно от информацията поместена от официалния производител, този вид преносим компютър 

притежава резолюция FHD, която резолюция не е с по-добри технически характеристики от 

тези, посочени в техническата спецификация за този вид преносим компютър. В случая, не е 

налице техническа възможност за представяне на компютър от същия модел, покриващ 

изискванията на Възложителя.   

С оглед на изложеното по-горе, комисията счита така представената от страна на участника 

оферта по тази обособена позиция за несъответстваща на предварително обявените условия, 

поради което и на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП, взе следното решение:  

Предлага за отстраняване офертата на участника по тази обособена позиция, поради 

несъответствието ѝ с предварително обявените условия.   

 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на зададения от 

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 10 „Външни дискове“: 

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

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че по тази позиция, участника е посочил модел и марка на предвиденото 

за доставка оборудване, но не е посочил техническите характеристики на същото.  

При извършена справка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП в интернет страницата на 

производителят на техниката се констатира че оферираните артикули съответстват на 

предварително обявените от страна на възложителят условия.  

В тази връзка комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

Участник „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД:  

Технически предложения от оферта на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както следва: 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове монитори съответства на зададения от 

Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 4 работни дни; 

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 
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Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8 „Суичове и рутери“: 

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове суичове и рутери съответства на зададения 

от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

30 (тридесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 4 работни дни; 

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

Участник „Вали Компютърс“ ООД:  

Технически предложения от оферта на участника 

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както следва: 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове проектори и екран съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

59 (петдесет и девет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта: 
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- ще уведомят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представят доказателства (декларация от 

производителя/негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство 

от производителя и др. подобни); 

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

посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са със 

сходни или по-добри параметри, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

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

а) Предложеният гаранционен срок за UPS съответства на зададения от Възложителя и е 

именно 36 месеца; 

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

59 (петдесет и девет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа на място; 

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

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

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на 

изискванията, зададени от Възложителя. 

Участник „Смарт Диджитъл Солюшънс“ ЕООД:  

Технически предложения от оферта на участника  

Констатациите по приложените документи за обособените позиции в офертата са както следва: 

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

а) Предложеният гаранционен срок за всички видове настолни компютри съответства на 

зададения от Възложителя и е именно 36 месеца; 

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

60 (шестдесет) календарни дни; 

в) Предложенията за гаранционно обслужване са: 

 Време за реакция до 4 часа; 

 Срок за отстраняване на установения проблем – до 5 работни дни; 
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 Декларират, че ще осигурят резервно оборудване със същите или по-добри технически 

характеристики при невъзможност да отстранят проблем в посочения по-горе срок. 

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

от производство или изчерпани от пазара, ще доставят такива с еднакви или по-добри 

технически параметри 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, спрямо договорените и на същата стойност. 

Декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, фигурира в продуктовата листа на 

производителя и не е свалена от производство към датата на подаване на офертата. 

Декларират, че предлаганата техника, отговаря на изискванията, посочени в техническата 

спецификация. 

Декларират, че при изпълнение на обществената поръчка ще осигурят гаранционна сервизна 

поддръжка на доставената техника.  

Комисията констатира, че офертата по тази обособена позиция не отговаря на предвидените от 

страна на Възложителя предварително обявени условия.  

По отношение на Настолен компютър, Вид 1 участникът е посочил модел и марка на дънна 

платка, както и е изброил технически характеристики, които препокриват минималните 

изисквания посочени от страна на Възложителя.  

При извършена проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, в официалната интернет страница на 

производителя на техниката на адрес: https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-

F/#Specification , комисията констатира, че този модел дънна платка не притежава изискваните от 

страна на Възложителя 2 USB Gen2 посочени в техническата спецификация. Този модел дънна 

платка съгласно характеристиките на производителя притежава USB Gen1. Тази дънна платка 

има само USB 3.1 Gen1, но не 2 х USB 3.1 Gen2. 

Съгласно обявените условия на Възложителя, тази дънна платка следва да притежава 2 USB 3.1 

Gen2, а видно от официалната страница на производителя, оферираната дънна платка не 

притежава тези USB. 

В случая не е налице техническа възможност за представяне на дънна платка от модел, 

покриващ изискванията на Възложителя.  

Отделно от изложеното по-горе, комисията констатира че участника не е посочил конкретен 

модел на паметта, твърдия диск, оптичното устройство и кутията. 

Горното съставлява нарушение на изискванията посочени в техническата спецификация, 

съгласно която участниците трябва да посочат марка и модел всяко предложено устройство. В 

спецификацията изрично е уточнено, че неспазването на изискванията по техническата 

спецификация по съответната обособена позиция води до отстраняване на участника от 

процедурата за съответната обособена позиция. 

По отношение на Настолен компютър, Вид 2 участникът е посочил модел и марка на дънна 

платка, както и е изброил технически характеристики, които препокриват минималните 

изисквания посочени от страна на Възложителя.  

При извършена проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, в официалната интернет страница на 

производителя на техниката на адрес: https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-

F/#Specification , комисията констатира, че този модел дънна платка не притежава изискваните от 

страна на Възложителя 2 USB Gen2 посочени в техническата спецификация. Този модел дънна 

платка съгласно характеристиките на производителя притежава USB Gen1. Тази дънна платка 

има само USB 3.1 Gen1, но не 2 х USB 3.1 Gen2. 

https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification
https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification
https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification
https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification
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Съгласно обявените условия на Възложителя, тази дънна платка следва да притежава 2 USB 3.1 

Gen2, а видно от официалната страница на производителя, оферираната дънна платка не 

притежава тези USB. 

В случая не е налице техническа възможност за представяне на дънна платка от модел, 

покриващ изискванията на Възложителя.  

Отделно от изложеното по-горе, комисията констатира че участника не е посочил конкретен 

модел на паметта, твърдия диск, оптичното устройство и кутията. 

Горното съставлява нарушение на изискванията посочени в техническата спецификация, 

съгласно която участниците трябва да посочат марка и модел всяко предложено устройство. В 

спецификацията изрично е уточнено, че неспазването на изискванията по техническата 

спецификация по съответната обособена позиция води до отстраняване на участника от 

процедурата за съответната обособена позиция. 

По отношение на Настолен компютър, Вид 3 участникът е посочил модел и марка на дънна 

платка, както и е изброил технически характеристики, които препокриват минималните 

изисквания посочени от страна на Възложителя.  

При извършена проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, в официалната интернет страница на 

производителя на техниката на адрес: https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-

F/#Specification , комисията констатира, че този модел дънна платка не притежава изискваните от 

страна на Възложителя 2 USB Gen2 посочени в техническата спецификация. Този модел дънна 

платка съгласно характеристиките на производителя притежава USB Gen1. Тази дънна платка 

има само USB 3.1 Gen1, но не 2 х USB 3.1 Gen2. 

 

Съгласно обявените условия на Възложителя, тази дънна платка следва да притежава 2 USB 3.1 

Gen2, а видно от официалната страница на производителя, оферираната дънна платка не 

притежава тези USB. 

В случая не е налице техническа възможност за представяне на дънна платка от модел, 

покриващ изискванията на Възложителя.  

Отделно от изложеното по-горе, комисията констатира че участника не е посочил конкретен 

модел на паметта, твърдия диск, оптичното устройство и кутията. 

Горното съставлява нарушение на изискванията посочени в техническата спецификация, 

съгласно която участниците трябва да посочат марка и модел всяко предложено устройство. В 

спецификацията изрично е уточнено, че неспазването на изискванията по техническата 

спецификация по съответната обособена позиция води до отстраняване на участника от 

процедурата за съответната обособена позиция.По отношение на Настолен компютър, Вид 4 

участникът е посочил модел и марка на предлагания компютър, както и е изброил технически 

характеристики, които препокриват минималните изисквания посочени от страна на 

възложителят.  

При извършена проверка по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, в официалната интернет страница на 

производителя на дънната платка на адрес: 

https://www.gigabyte.com/Motherboard/B460M-D3H-rev-10/sp#sp, комисията констатира, че този 

модел дънна платка не притежава изискваните от страна на Възложителя 2 x PCI-Express x1 

слота. 

  Съгласно сайта на производителя този модел дънна платка има само 1 брой PCI-Express 

x1, което извежда, че оферираният продукт не съответства на обявените условия.  

 В случая, не е налице техническа възможност за представяне на дънна платка от модел, 

покриващ изискванията на Възложителя.   

 С оглед на изложеното по-горе, комисията счита така представената от страна на 

участника оферта по тази обособена позиция за несъответстваща на предварително обявените 

условия, поради което и на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП, взе следното решение:  

https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification
https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification
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 Предлага за отстраняване офертата на участника по тази обособена позиция, поради 

несъответствието ѝ с предварително обявените условия.   

  

След направените по-горе констатации, комисията единодушно, и на основание чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП (редакция до ноември 2019 г.) 

Реши: 

Допуска до участие в следващия етап от процедурата – разглеждане на ценовите предложения 

следните участници: 

1. „СТЕМО“ ООД по обособени позиции № 3, 4 и 7; 

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

3. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ по обособени позиции № 1 и 3; 

4. „РАЙС“ ЕООД по обособена позиция № 4; 

5. „ДИДЖИТЕК“ ООД по обособени позиции № 1, 3 и 10;  

6. „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД по обособени позиции № 3 и 8; 

7. „Вали Компютърс“ ООД по обособени позиции № 7 и 9; 

Определя дата, на която да се отворят и оповестят ценовите предложения на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка: 25.08.2020 г. от 10:00 ч.  

Ценовите оферти да се отворят в зала № 05 в Корпус 1 на Шуменски университет "Епископ 

Константин Преславски", находяща се в гр. Шумен , ул. „Университетска“ № 115.  

Участниците в процедурата, техни упълномощени представители, други заинтересувани лица, 

както и представители на средствата за масово осведомяване имат право да присъстват на 

заседанието на комисията.  

Комисията възлага на председателя на комисията да подготви уведомление по чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП, което да се помести в профила на купувача в раздела на поръчката най-малко два 

работни дни преди датата на провеждане на публичното заседание на комисията. 

С оглед нуждата от провеждане на публично заседание, на което да се отворят ценовите 

предложения на допуснатите участници в процедурата, комисията взе следните решения:  

След вземане на посочените по-горе решения, заседанието на комисията бе закрито на 

19.08.2020 г. в 12:00 ч.  

На 25.08.2020 г. се състоя публичното заседание за отваряне на ценовите оферти. На 

заседанието не присъстваха  участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

Датата, мястото и часът на отваряне на ценовите предложения, в съответствие с чл. 57, 

ал. 3 от ППЗОП, са съобщени чрез публикация в профила на купувача на 20.08.2020 г.  

Заседанието на комисията започна с публична част за отваряне и оповестяване на 

ценовите предложения на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до 

оценка на ценовите предложения участници по реда на получаване на офертите и оповести 

ценовите предложения, както следва: 

По Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ ООД 17820,00 лв. 

2. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ 16499,00 лв. 

3. „ДИДЖИТЕК“ ООД 17602,00 лв. 
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По Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ООД 20025,00 лв. 

По Обособена позиция № 3 „Монитори“  

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. „СТЕМО“ ООД 5062,80 лв. 

2. “ДАРТЕК“ООД 4850,00 лв. 

3. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ 5035,00 лв. 

4. „ДИДЖИТЕК“ ООД 4786,00 лв. 

5. „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД 5100,00 лв. 

По Обособена позиция № 4 "Мултифункционални устройства" 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. „СТЕМО“ ООД 7717,00 лв. 

2. “ДАРТЕК“ ООД 7260,00 лв. 

3. „РАЙС“ ЕООД 7245,00 лв. 

По Обособена позиция № 5 „Таблети“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ ООД 1545,00 лв. 

 По Обособена позиция № 6 „Скенери“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ ООД 5430,00 лв. 

 По Обособена позиция № 7 „Проектори“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. „СТЕМО“ ООД 7392,00 лв. 

2. “ДАРТЕК“ ООД 6195,00 лв. 

3. „Вали Компютърс“ ООД 6123,00 лв. 

 По Обособена позиция № 8 „Суичове и рутери“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД 1300,00 лв. 

 По Обособена позиция № 9 „UPS“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ ООД 790,00 лв. 

2. „Вали Компютърс“ ООД 769,00 лв. 

 По Обособена позиция № 10 „Външни дискове“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ ООД 5450,00 лв. 
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2. „ДИДЖИТЕК“ ООД 5296,50 лв. 

 По Обособена позиция № 11 „Камера“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ ООД 3060,00 лв. 

След оповестяване на ценовите предложения приключи публичната част на заседанието 

и комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения и проверка на тяхното 

съответствие с предварително обявените условия. 

 Комисията установи, че всички ценови предложения отговарят на предварително 

обявените условия на Възложителя. 

 Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП по 

отношение на представените ценови оферти и установи, че няма ценово предложение, което да 

е с 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

съответната позиция. 

 С оглед на изложеното и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

класиране на участниците, съобразно  избрания критерий за възлагане на обществената 

поръчка „най-ниска цена“, както следва:   

По Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“, комисията класира: 

На първо място – СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ с обща предложена 

цена 16499,00 лв. (Шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лв. и 0 ст.) без ДДС. 

На второ място - „ДИДЖИТЕК“ ООД с обща предложена цена 17602,00 лв. (Седемнадесет 

хиляди шестстотин и два лева и 0 ст.) без ДДС. 

На трето място - “ДАРТЕК“ ООД с обща предложена цена 17820,00 лв. (Седемнадесет хиляди 

осемстотин и двадесет лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“ комисията класира: 

На първо място – „ДАРТЕК“ ООД  с обща предложена цена 20025,00 лв. (Двадесет хиляди и 

двадесет и пет лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 3 „Монитори“ комисията класира: 

На първо място – „ДИДЖИТЕК“ ООД с обща предложена цена 4786,00 лв. (Четири хиляди 

седемстотин осемдесет и шест лева и 0 ст.) без ДДС. 

На второ място - “ДАРТЕК“ ООД с обща предложена цена 4850,00 лв. (Четири хиляди 

осемстотин и петдесет лева и 0 ст.) без ДДС. 

На трето място - СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ с обща предложена 

цена 5035,00 лв. (Пет хиляди тридесет и пет лева и 0 ст.) без ДДС 

На четвърто място - „СТЕМО“ ООД с обща предложена цена 5062,80 лв. (Пет хиляди 

шестдесет и два лева и 80 ст.) без ДДС. 

На пето място - „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД с обща предложена цена 5100,00 лв. (Пет хиляди и 

сто лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ комисията класира: 

На първо място – „РАЙС“ ЕООД с обща предложена цена 7245,00 лв. (Седем хиляди двеста 

четиридесет и пет лева и 0 ст.) без ДДС. 

На второ място - “ДАРТЕК“ ООД с обща предложена цена 7260,00 лв. (Седем хиляди двеста и 

шестдесет лева и 0 ст.) без ДДС. 

На трето място - „СТЕМО“ ООД с обща предложена цена 7717,00 лв. (Седем хиляди 

седемстотин и седемнадесет лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 5 „Таблети“ комисията класира: 

На първо място – „ДАРТЕК“ ООД  с обща предложена цена 1545,00 лв. (Хиляда петстотин 

четиридесет и пет лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 6 „Скенери“ комисията класира: 



40 

 

На първо място – „ДАРТЕК“ ООД  с обща предложена цена 5430,00 лв. (Пет хиляди 

четиристотин и тридесет лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 7 „Проектори“  комисията класира: 

На първо място – „Вали Компютърс“ ООД с обща предложена цена 6123,00 лв. (Шест хиляди 

сто двадесет и три лева и 0 ст.) без ДДС. 

На второ място - „ДАРТЕК“ ООД  с обща предложена цена 6195,00 лв. (Шест хиляди сто 

деветдесет и пет лева и 0 ст.) без ДДС. 

На трето място - „СТЕМО“ ООД с обща предложена цена 7392,00 лв. (Седем хиляди триста 

деветдесет и два лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 8 „Суичове и рутери“ комисията класира: 

На първо място – „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД с обща предложена цена 1300 лв. (Хиляда и 

триста лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 9 „UPS“ комисията класира: 

На първо място – „Вали Компютърс“ ООД с обща предложена цена 769,00 лв. (Седемстотин 

шестдесет и девет лева и 0 ст.) без ДДС. 

На второ място - „ДАРТЕК“ ООД  с обща предложена цена 790,00 лв. (Седемстотин и 

деветдесет лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 10 „Външни дискове“ комисията класира: 

На първо място – „ДИДЖИТЕК“ ООД с обща предложена цена 5296,50 лв. (Пет хиляди двеста 

деветдесет и шест лева и 50 ст.) без ДДС. 

На второ място - „ДАРТЕК“ ООД  с обща предложена цена 5450,00 лв. (Пет хиляди 

четиристотин и петдесет лева и 0 ст.) без ДДС. 

По Обособена позиция № 11 „Камера“ комисията класира: 

На първо място – „ДАРТЕК“ ООД  с обща предложена цена 3060,00 лв. (Три хиляди и 

шестдесет лева0 без ДДС. 

 ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНОТО КОМИСИЯТА ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ НА 

ПОМОЩНИК-РЕКТОРА НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП 

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“: 

 

 1. Да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

компютърна техника и периферия за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. 

Преславски“ с класираните на първо място участници по съответните позиции, както следва: 

По обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ - СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, 

КЪЧЕВ И С-ИЕ“, като участник предложил най-ниска цена. 

По обособена позиция № 2 „Преносими компютри“ - „ДАРТЕК“ ООД, като участник 

предложил най-ниска цена. 

По обособена позиция № 3 „Монитори“ - „ДИДЖИТЕК“ ООД, като участник предложил 

най-ниска цена. 

По обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ - „РАЙС“ ЕООД, като 

участник предложил най-ниска цена. 

По обособена позиция № 5 „Таблети“ - „ДАРТЕК“ ООД, като участник предложил най-ниска 

цена. 

По обособена позиция № 6 „Скенери“ - „ДАРТЕК“ ООД, като участник предложил най-ниска 

цена. 

По обособена позиция № 7 „Проектори“ - „Вали Компютърс“ ООД, като участник 

предложил най-ниска цена. 

По обособена позиция № 8 „Суичове и рутери“ - „Ес Би Ес Трейдинг“ ООД, като участник 

предложил най-ниска цена. 

По обособена позиция № 9 „UPS“ - „Вали Компютърс“ ООД, като участник предложил най-

ниска цена. 

По обособена позиция № 10 „Външни дискове“ - „ДИДЖИТЕК“ ООД, като участник 

предложил най-ниска цена. 
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По обособена позиция № 11 „Камера“ - „ДАРТЕК“ ООД, като участник предложил най-ниска 

цена. 

 2. Да отстрани от участие в процедурата: 

- Участник „ДИДЖИТЕК“ ООД, в частта на обособена позиция № 2 на основание чл. 

107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и във връзка с гореизложените мотиви. 

- Участник „Смарт Диджитъл Солюшънс“ ЕООД, в частта на обособена позиция № 1 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и във връзка с гореизложените мотиви. 

 

На ...............2020 г., на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП 

настоящият доклад се предостави на възложителя за утвърждаване заедно с цялата 

документация, ведно с всички документи, изготвени в хода на работа на комисията,  

включително Протокол № 1, изготвен и подписан от председателя на комисията и от 

нейните членове на 05.08.2020 г., Протокол № 2, изготвен и подписан от председателя на 

комисията и от нейните членове на 19.08.2020 г. и Протокол № 3, изготвен и подписан от 

председателя на комисията и от нейните членове на 25.08.2020 г.  

Настоящият доклад се изготви и подписа от председателя и всички членове на 

комисията, назначена със Заповед № РД-10-360/16.07.2020 г., 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. ………………….………………          2. ……………………….……  

       /инж. Надежда Иринкова/                          /Галина Ангелова/    

 

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) 

 


