
ПРОТОКОЛ  № 2 

 

От работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10-360/16.07.2020 г. на 

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

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

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

компютърна техника и периферия за нуждите на Шуменски университет „Епископ 

К. Преславски“ 

Днес, 19.08.2020 г. от 9.00 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“ се събра комисия в състав: 

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

и 

 Членове: 

1. инж. Надежда Иванова Иринкова – ръководител на център „Компютри и 

комуникационни мрежи“ към Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“; 

2. Галина Симеонова Ангелова – р-л отдел ОПБЗ към Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, 

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

поръчка. 

 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; 

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. 

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; 

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“: 

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.  



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. 

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. 

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. 

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: 

- 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“: 

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.  

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; 

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. 

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: 



- 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; 

 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. 

 

https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification


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. 

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. 

 

https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification
https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M%20Pro4-F/#Specification


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:  

 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.  

 

 

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) 

 


