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ПРОТОКОЛ № 3 
 

От работата на комисия, 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, 25.08.2020 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“ 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“, 

със задача да разгледа, оцени и класира подадените ценови предложения. 

 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.  

На заседанието на комисията не присъстваха 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. 

 

По Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ООД 20025,00 лв. 
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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. 
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 По Обособена позиция № 10 „Външни дискове“ 

№ Участник Предлагана обща цена без 

ДДС 

1. “ДАРТЕК“ ООД 5450,00 лв. 

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. 
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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: 

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. 

 

 Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка 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. 
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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. 

 

По обособена позиция № 11 „Камера“ - „ДАРТЕК“ ООД, като участник предложил най-ниска 

цена. 

 Комисията приключи своята работа на 25.08.2020 г. и се подписа, както следва: 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………… 

                          /Тодор Илиев/ 

Заличена информация на основание чл. 

37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент, относно защитата на 

данни) 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. ………………….………………          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) 

 


