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ПРОТОКОЛ  

 
Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във 

връзка с чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) за провеждане на публично състезание, по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, от 

комисията, назначена със Заповед № 46/08.02.2019 г. на Кмета на Община Вършец, за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти за 

участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис техника и обзавеждане за 

офис по проект  е-МС code ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съ-

финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-

България 2014-2020 г.“, открита с Решение № 17/17.01.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0001 
 

Днес, 08.02.2019 г., в 10:00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: 3540 гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 

бул."България" № 10, се сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание" по чл. 18, ал. 1, т. 

12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 46/08.02.2019 г. на 

Кмета на Община Вършец, в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   А.Д.Т.* –  директор дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при 

Об. А. – Вършец.   

ЧЛЕНОВЕ:   1. И. Д. И.* –  старши счетоводител при Об.А.Вършец 

2. М. И. Д.* –  технически сътрудник при Об. А. – Вършец   

3.О. Й. Й.*– специалист „Информационни технологии“ при Об. А. – 

Вършец 

4. Т. Х. П.* – сътрудник по управление на европейски проекти в Об. А. – 

Вършец 

* Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД 
 

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа 

и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание" по чл. 18, 

ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет „Доставка на офис техника и обзавеждане за офис по проект  

е-МС code ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съ-финансиран от 

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ 

Критерий за оценка на офертите - „Икономически най-изгодна оферта", която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП. 
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    С Решение № 17/17.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на офис техника и обзавеждане за 

офис по проект  е-МС code ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съ-

финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-

България 2014-2020 г.“, с уникален номер в РОП 00850-2019-0001.  

В обявлението за обществената поръчка с ID 889040 е определен срок за подаване на 

оферти до 17:00 часа на 07.02.2019 г. Предвидено е действията на комисията по разглеждане, 

оценка и класиране на офертите да се извърши по реда на чл. 61 от ППЗОП, тоест по 

„обърнат" ред, с последващ подбор съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП. 

На 08.02.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела М. Андреева, 
на длъжност специалист „Деловодство" при Общинска администрация - Вършец, предаде на 
Председателя на комисията, назначена със Заповед № 46/08.02.2019 г. на Кмета на Община 
Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 07.02.2019 
г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 
комисията, съгласно чл. 61, т. 1 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I. Председателят на комисията г-н А.Т.* прочете на глас заповедта за назначаване 

на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

* Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 07.02.2019 г., в 
деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 5 (пет) оферти за 

участие в процедурата, описани, както следва:  

№ Име и адрес на участника 

 

Входящ номер Дата Час 

1 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 

гр. София 1517, ул. 

„Бесарабия“ № 24 

 

70 00 - 59 05.02.2019 г. 14:42 

2 „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

гр. София, ул. „Проф. Станчо 

Ваклинов“ № 6, офис 5 

70 00 - 75 07.02.2019 г. 10:13 

3 „ФЮЧЪР ИНДЪСТРИС“ 

ЕООД 

гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“ бл. 41А, вх. Б, 

ет. 5, ап. 35 

70 00 - 76 07.02.2019 г. 10:17 
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4 „АЙФЕСТ“ ЕООД 

гр. София, бул.“Акад. Иван 

Евст. Гешов“ 26, вх. 1, ап. 3 

70 00 - 77 07.02.2019 г. 14:49 

5 „РЕЙБ“ ЕООД 

гр. Сливен, кв. Даме Груев, бл. 

21, вх. Б, ап. 5 

70 00 - 78 07.02.2019 г. 14:53 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание и предложени цени, както следва: 
 

1.  Участник „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 13666,00 

(тринадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и нула стотинки) лева без ДДС, 
съответно 16399,20 (шестнадесет хиляди триста деветдесет и девет лева и двадесет 
стотинки) лева с ДДС. 

 

2. Участник „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и 

оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 14033,90 

(четиринадесет хиляди тридесет и три лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС, 
съответно 16840,68 (шестнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева и шестдесет и 
осем стотинки) лева с ДДС. 

 

3. Участник „ФЮЧЪР ИНДЪСТРИС“ ЕООД 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 
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председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Ценово предложение". 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Ценово предложение" и оповести 

предлаганата цена от ценовото предложение на участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 14050,00 

(четиринадесет хиляди и петдесет лева и нула стотинки) лева без ДДС, съответно 16860, 
00 (шестнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева и нула стотинки) лева с ДДС. 

 

4. Участник „АЙФЕСТ“ ЕООД 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и „Ценово предложение" в 

общата опаковка. 

Председателят на комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на 

участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 12511,25 

(дванадесет хиляди петстотин и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) лева без 
ДДС, съответно 15013,50 (петнадесет хиляди и тринадесет лева и петдесет стотинки) лева 
с ДДС. 

 

5. Участник „РЕЙБ“ ЕООД 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно: документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и „Ценово предложение" в 

общата опаковка. 

Председателят на комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на 

участника, както следва: 
Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 12531,00 

(дванадесет хиляди петстотин и тридесет и един лева и нула стотинки) лева без ДДС, 
съответно 15037,20 (петнадесет хиляди и тридесет и седем лева и двадесет стотинки) лева 
с ДДС. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите и ценови предложения на участниците. 
 
С извършените по-горе описани действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията в 11:10 часа на 08.02.2019 г. Комисията реши следващото 

заседание да се проведе на 12.02.2019 г. от 10:00 ч. 

======================================================================= 
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На 12.02.2019 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си в закрито заседание. 
 

         II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

по същество на представените оферти и оценката им, съгласно избрания критерий за 

възлагане, а именно: „най-ниска цена", в случай, че съответстват на предварително 

обявените условия. 

 

Комисията констатира наличието на следните приложени документи в 

опаковките на участниците: 

 

1.  Участник „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 

 

1. Опис на представените документи (в свободен текст) – в оригинал; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на 

електронен носител (Приложение № 1 от Документацията); 

3. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя (Приложение № 3 от 

Документацията), със следното съдържание: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, включено в Приложение № 3 – в оригинал; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, включена в 

Приложение № 3- в оригинал; 

- декларация за срока на валидност на офертата, включена в Приложение № 3 –в оригинал; 

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и 

осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложение № 3 – в оригинал; 

4. Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя (Приложение № 5 от 

Документацията) – оригинал; 

5. Електронен носител (по Приложение № 5.1, приложено във формат Excel). 

6. Валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, издаден от 

ЕМ-ЕС–СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД – копие, заверено „Вярно с оригинала“. 

 

2. Участник „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

 

1. Опис на представените документи (в свободен текст) – в оригинал; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на 

електронен носител (Приложение № 1 от Документацията); 

3. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя (Приложение № 3 от 

Документацията), със следното съдържание: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, включено в Приложение № 3 – в оригинал; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, включена в 

Приложение № 3- в оригинал; 

- декларация за срока на валидност на офертата, включена в Приложение № 3 –в оригинал; 
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- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и 

осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложение № 3 – в оригинал; 

4. Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя (Приложение № 5 от 

Документацията) – оригинал; 

5. Електронен носител (по Приложение № 5.1, приложено във формат Excel). 

6. Валиден сертификат за управление ISO 9001:2015, издаден от ЛОЙДС РЕГИСТЪР 

ЕМЕА КЛОН – копие, заверено „Вярно с оригинала“. 

 

3. Участник „ФЮЧЪР ИНДЪСТРИС“ ЕООД 

 

1. Опис на представените документи (в свободен текст) – в оригинал; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на 

електронен носител (Приложение № 1 от Документацията); 

3. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя (Приложение № 3 от 

Документацията), със следното съдържание: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, включено в Приложение № 3 – в оригинал; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, включена в 

Приложение № 3- в оригинал; 

- декларация за срока на валидност на офертата, включена в Приложение № 3 –в оригинал; 

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и 

осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложение № 3 – в оригинал; 

4. Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя (Приложение № 5 от 

Документацията) – оригинал; 

5. Електронен носител (по Приложение № 5.1, приложено във формат Excel). 

 

4. Участник „АЙФЕСТ“ ЕООД 

 

1. Опис на представените документи (в свободен текст) – в оригинал; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на 

електронен носител (Приложение № 1 от Документацията); 

3. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя (Приложение № 3 

от Документацията), със следното съдържание: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, включено в Приложение № 3 – в оригинал; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, включена в 

Приложение № 3- в оригинал; 

- декларация за срока на валидност на офертата, включена в Приложение № 3 –в оригинал; 

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и 

осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложение № 3 – в оригинал; 

4. Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя (Приложение № 5 от 

Документацията) – оригинал; 

5. Електронен носител (по Приложение № 5.1, приложено във формат Excel). 

6. Валиден сертификат за управление ISO 9001:2015, издаден от АЙ КЮ СЕРТ– 
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копие, заверено „Вярно с оригинала“; 

7. Удостоверение за добро изпълнение от КОВЕС ООД с изх № К-02-2018-

351/06.03.2018 г. – копие, заверено „Вярно с оригинала“. 

 

5. Участник „РЕЙБ“ ЕООД 

 

1. Опис на представените документи (в свободен текст) – в оригинал; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на 

електронен носител (Приложение № 1 от Документацията); 

3. Техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя (Приложение № 3 от 

Документацията), със следното съдържание: 

- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя, включено в Приложение № 3 – в оригинал; 

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, включена в 

Приложение № 3 - в оригинал; 

- декларация за срока на валидност на офертата, включена в Приложение № 3 – в 

оригинал; 

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци  и 

осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложение № 3 – в оригинал; 

4. Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя (Приложение № 5 от 

Документацията) – оригинал; 

5. Електронен носител (по Приложение № 5.1, приложено във формат Excel). 

6. Референция от ДЗЗД АЙРО от 20.04.2017 г. – копие, заверено „Вярно с оригинала“. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите предложения и 

проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя. 

 

1. Участник „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 

        

 1.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника 

е изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие. 
Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката,  

съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  изпълнение на поръчката да е 30 /тридесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставената офис техника и обзавеждане за срок от 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от 

страна на възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, 

необходими за поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на доставената офис техника и 

обзавеждане включва неговата поддръжка, доставка и замяна на резервни части, труд, 

транспорт на техници и всички други разходи, свързани с условията за нормалното 

функциониране; 
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 Максималното време за реакция при повреда: – до 4 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганите офис техника и обзавеждане са нови и в съответствие с изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата 

нормативна уредба; 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Участникът е приложил брошура и спецификация, удостоверяващи техническите 

параметри на доставката на офис техниката и обзавеждането; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

офис техниката и обзавеждането от участника с минималните изисквания, заложени 

Техническите спецификации на възложителя, комисията установи:   

 

№ 
Вид на 

актива 

/доставката/ 

Минимални изисквания 

за техническите 

параметри на доставката 

Подробни технически 

характеристики на 

предложените от участника 

офис техника и обзавеждане, 

включително търговско 

наименование (марка и 

модел), производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава) 

1 

Многофункц

ионално 

устройство - 

Цветна 

копирна 

машина 

 

 

 

* Всички параметри да се 

считат за минимални 

Автоматичен двустранен 

печат до А3 формат, 

Автоматично двустранно 

копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат, 

минимум 25 стр./мин А4, 

минимум 14 стр./мин А3, 

минимум 2GB памет + 

250HDD, Мрежова връзка, 

Тонер касети за минимум 

28000 страници - черна, 

минимум 20000 страници – 

цветни, Печат върху 

картони с грамаж от 220 до 

300 гр./м2  

Develop ineo +258:  
Автоматичен двустранен 

печат до A3 формат, 

Автоматично двустранно 

копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат, 25 

стр./мин А4, 14 стр./мин A3, 

2GB памет + 250HDD, 

Мрежова връзка, Тонер касети 

за 28000 страници - черна, 

26000 страници - цветни, 

Печат върху картони с грамаж 

от 220 до 300гр./м2 

 

Да 

2 

Преносим 

компютър 

(Лаптоп), 

включителн

о 

операционна 

система, 

офис пакет и 

* Всички параметри да се 

считат за минимални 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) Anti-Glare, 

Процесор с резултат по 

PASSMARK над 9000 т., 

твърд диск минимум 500GB 

Lenovo IdeaPad 330: 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) 

Anti-Glare, Процесор: 

Intel® Core™ i5-8300H 

2.30GHz-4.00 GHz Quad Core 

c резултат no PASSMARK 

9442т., 

Да 
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антивирусна 

програма 

SSD, RAM памет минимум 

8GB DDR4, видеокарта с 

минимум 2GB GDDR5, 

HDMI, VGA, LAN 

10/100/1000 Мбит/сек, Wi-

Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, 2х 

USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C 

Gen 1, вградена уеб камера, 

със софтуер с лиценз 

WINDOWS 10 + Microsoft 

Office 2016 или еквивалент 

твърд диск 500GB SSD, 

RAM памет 8GB DDR4, 

видеокарта c 2GB GDDR5, 

HDMI, 

VGA c адаптор, LAN 

10/100/1000 

Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac, 

Bluetooth 4.1, 2x USB 3.0, 

lx USB 3.1 Type-С Gen 1, 

вградена 

уеб камера, със софтуер с 

лиценз 

WINDOWS 10 + 

Microsoft Office 2016 

3 

Архивен 

шкаф за 

документи 

 

* Всички параметри да се 

считат за минимални 

Метален офис шкаф, здрава 

метална конструкция, 

заключване, уникално за 

всеки шкаф, 4 рафта, с 

възможност за регулиране 

височината на рафтовете, 

сив цвят, 80/44/200 

Метален офис шкаф - 

80/44/200: 

Метален офис шкаф, здрава 

метална конструкция, 

заключване, уникално за всеки 

шкаф, 4 рафта, с възможност 

за регулиране височината на 

рафтовете, сив цвят, 80/44/200 

Да  

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД е изготвено в съответствие с 

предварително обявените условия на Възложителя, в обхват, покриващ минималните 

изисквания за съдържание, поставени в техническата спецификация.  

      1.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс от поръчката. Офертата на участника не надхвърля както 

обявената обща прогнозна стойност на поръчката, така и прогнозната стойност за всяка 

позиция, съгласно обявеното в документацията. 

Представените Техническо и Ценово предложение на участника 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД са изготвени при съблюдаване на 
всички поставени изисквания в документацията за участие, съответстват на образците 
на Възложителя, съдържат всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, и 
отговарят напълно на предварително обявените изисквания и условия за изпълнение на 
поръчката. 
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2. Участник „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

        

 2.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника 

е изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие. 
Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката,  

съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  изпълнение на поръчката да е 30 /тридесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставената офис техника и обзавеждане за срок от 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от 

страна на възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, 

необходими за поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на доставената офис техника и 

обзавеждане включва неговата поддръжка, доставка и замяна на резервни части, труд, 

транспорт на техници и всички други разходи, свързани с условията за нормалното 

функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда: – до 4 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганите офис техника и обзавеждане са нови и в съответствие с изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата 

нормативна уредба. 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Участникът е приложил брошура и спецификация, удостоверяващи техническите 

параметри на доставката на офис техниката и обзавеждането; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

офис техниката и обзавеждането от участника с минималните изисквания, заложени 

Техническите спецификации на възложителя, комисията установи: 

 

№ 
Вид на актива 

/доставката/ 

Минимални 

изисквания за 

техническите 

параметри на 

доставката 

Подробни технически 

характеристики на 

предложените от участника 

офис техника и обзавеждане, 

включително търговско 

наименование (марка и 

модел), производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не 

/Надвишава) 

1 

Многофункци

онално 

устройство - 

Цветна 

копирна 

машина 

 

 

* Всички параметри да 

се считат за минимални 

Автоматичен двустранен 

печат до А3 формат, 

Автоматично двустранно 

копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат, 

Canon imageRUNNER 

ADVANCE C3525i MFP + 

DADF  
Автоматичен двустранен 

печат до A3 формат, 

Автоматично двустранно 

копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi, печат 25 

Да 
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 минимум 25 стр./мин А4, 

минимум 14 стр./мин А3, 

минимум 2GB памет + 

250HDD, Мрежова 

връзка, Тонер касети за 

минимум 28000 страници 

- черна, минимум 20000 

страници – цветни, Печат 

върху картони с грамаж 

от 220 до 300 гр./м2  

стр./мин А4, 15 стр./мин A3, 

3GB памет + 250HDD, 

Мрежова връзка, Тонер касети 

за 36000 страници - черна, 

20000 страници -цветни, Печат 

върху картони с грамаж от 220 

до 300 гр./м2 

 

2 

Преносим 

компютър 

(Лаптоп), 

включително 

операционна 

система, офис 

пакет и 

антивирусна 

програма 

* Всички параметри да 

се считат за минимални 

 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) Anti-Glare, 

Процесор с резултат по 

PASSMARK над 9000 т., 

твърд диск минимум 

500GB SSD, RAM памет 

минимум 8GB DDR4, 

видеокарта с минимум 

2GB GDDR5, HDMI, 

VGA, LAN 10/100/1000 

Мбит/сек, Wi-Fi 

802.11ac, Bluetooth 4.1, 

2х USB 3.0, 1x USB 3.1 

Type-C Gen 1, вградена 

уеб камера, със софтуер с 

лиценз WINDOWS 10 + 

Microsoft Office 2016 или 

еквивалент 

Dell G3 3579, Intel Core i7-

8750H (up to 4.10GHz, 9MB), 

15.6" FHD IPS (1920x1080) AG 

 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) Anti-Glare, 

Процесор c резултат no 

PASSMARK 12465 т., твърд 

диск 512GB SSD, RAM памет 

16GB DDR4, видеокарта 4GB 

GDDR5, HDMI, VGA, LAN 

10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 

802.11ас, Bluetooth 5.0, 2x USB 

3.1 Gen 1 Type-А, вградена уеб 

камера, със софтуер с лиценз 

WINDOWS 10 + Microsoft 

Office 2016 + Kaspersky Anti-

Virus 2019 

Да 

 

 

3 
Архивен шкаф 

за документи 

 

* Всички параметри да 

се считат за минимални 

Метален офис шкаф, 

здрава метална 

конструкция, 

заключване, уникално за 

всеки шкаф, 4 рафта, с 

възможност за 

регулиране височината 

на рафтовете, сив цвят, 

80/44/200 

Метален офис шкаф, здрава 

метална конструкция, 

заключване, уникално за всеки 

шкаф, 4 рафта, с възможност 

за регулиране височината на 

рафтовете, сив цвят, 80/44/200 

Да  

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „ПРОФИ 

ТРЕЙД“ ЕООД е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на 
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Възложителя, в обхват, покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в 

техническата спецификация. 

           2.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс от поръчката. Офертата на участника не надхвърля както 

обявената обща прогнозна стойност на поръчката, така и прогнозната стойност за всяка 

позиция, съгласно обявеното в документацията. 

Представените Техническо и Ценово предложение на участника „ПРОФИ ТРЕЙД“ 
ЕООД са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в 
документацията за участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат 
всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на 
предварително обявените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
 

3. Участник „ФЮЧЪР ИНДЪСТРИС“ ЕООД 

       3.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника 

е изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие. 
Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката,  

съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  изпълнение на поръчката да е 30 /тридесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставената офис техника и обзавеждане за срок от 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от 

страна на възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, 

необходими за поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на доставената офис техника и 

обзавеждане включва неговата поддръжка, доставка и замяна на резервни части, труд, 

транспорт на техници и всички други разходи, свързани с условията за нормалното 

функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда: – до 4 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганите офис техника и обзавеждане са нови и в съответствие с изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата 

нормативна уредба. 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Участникът е приложил информационна брошура и декларация, удостоверяващи 

техническите параметри на доставката на офис техниката и обзавеждането; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

офис техниката и обзавеждането от участника с минималните изисквания, заложени 

Техническите спецификации на възложителя, комисията установи:  
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№ 
Вид на 

актива 

/доставката/ 

Минимални 

изисквания за 

техническите 

параметри на 

доставката 

Подробни технически 

характеристики на предложените от 

участника офис техника и 

обзавеждане, включително 

търговско наименование (марка и 

модел), производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава)/ 

 

1 

Многофункц

ионално 

устройство - 

Цветна 

копирна 

машина 

 

 

 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 

Автоматичен 

двустранен печат до 

А3 формат, 

Автоматично 

двустранно копиране 

и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат, 

минимум 25 стр./мин 

А4, минимум 14 

стр./мин А3, минимум 

2GB памет + 250HDD, 

Мрежова връзка, 

Тонер касети за 

минимум 28000 

страници - черна, 

минимум 20000 

страници – цветни, 

Печат върху картони с 

грамаж от 220 до 300 

гр./м2  

Многофункционално устройство - 

Цветна копирна машина-Canon 

imageRUNNER ADVANCE C3525i 

Цветно офис A3 многофункционално 

устройство с функции за печат, 

копиране, сканиране, изпращане, 

съхранение и опция за факс. 

Скорост на печат 25 ррт (формат А4) 

и 

15 ррт (формат A3). Автоматичен 

двустранен печат. Директен печат от 

USB памет, Усъвършенствано 

пространство, Отдалечен ПИ и Уеб 

достъп (поддържа се само PDF печат 

от уебстраници) във файлове: TIFF, 

JPEG, PDF, EPS и XPS, Wireless LAN. 

Многократно копиране до 999 копия. 

Автоматично 2-странно към 2-странно 

сканиране. 

Дестинации на 

изпращане: Имейл/интернет ФАКС 

(SMTP), SMB, FTP, WebDAV, 

пощенска кутия, Super G3 ФАКС 

(опция), IP факс (опция). 

Съхранение: 100 потребителски 

входящи кутии, 1 кутия за получаване 

в паметта, 50 поверителни кутии за 

факс. Макс. 30 000 съхранени 

страници. Тонер касети за 36 000 

страници за черно принтиране. 

Памет, MB 3.0GB RAM 

250GB Standard HDD 

Печат върху картони с грамаж от 220 

до 300 гр./м2 

 

Да  
 

 

2 

Преносим 

компютър 

(Лаптоп), 

включително 

операционна 

система, офис 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) Anti-

Преносим компютър-LENOVO 

Y530- 

15ICH/81FV00UVBM 

Product ID: 60058 

Mnfr. Part#: 81FV00UVBM Y530-

15ICH 

Да 
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пакет и 

антивирусна 

програма 

Glare, Процесор с 

резултат по 

PASSMARK над 9000 

т., твърд диск 

минимум 500GB SSD, 

RAM памет минимум 

8GB DDR4, 

видеокарта с минимум 

2GB GDDR5, HDMI, 

VGA, LAN 

10/100/1000 Мбит/сек, 

Wi-Fi 802.11ac, 

Bluetooth 4.1, 2х USB 

3.0, 1x USB 3.1 Type-C 

Gen 1, вградена уеб 

камера, със софтуер с 

лиценз WINDOWS 10 

+ Microsoft Office 

2016 или еквивалент 

Screen size: 15.6" 

Screen type: FHD IPS AG 

300N(2.6T)60 

Screen Resolution: 1920 X 1080 

Memory size: 8 GB 

Memory type: 1X8GBDDR4 2666 

CPU Model: Intel® Core™ i5-8300H 

Processor 8M Cache, up to 4.00 GHz 

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050 

(4GB GDDR5) 

HDD: 1 TB 

SSD: 512 gb 

Disk Specifications: HDD:7MM 

5400RPM 

Interface: Left Side Ports: 1 x USB 3.1 

Type-А, Audio Jack; Right Side Ports: 1 

x USB 3.1 Type-А, Novo Hole; Rear 

Ports: 

1 х USB Туре-С, 1 х Mini DisplayPort 

1.4, 1 х USB 3.1 Type-А, 1 х HDMI 2.0, 

1 х RJ45, DC-In, Kensington Lock 

Camera: Yes 

Wi-Fi: WIFI 2X2 AC 

OS: WIN 10 HOME 64BIT ENG DVD 

Microsoft office 

NOD 32 

Audio: Yes 

Bluetooth: Yes 

Battery: 3CELL 52.5WH 

3 

Архивен 

шкаф за 

документи 

 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 

Метален офис шкаф, 

здрава метална 

конструкция, 

заключване, уникално 

за всеки шкаф, 4 

рафта, с възможност 

за регулиране 

височината на 

рафтовете, сив цвят, 

80/44/200 

Архивен шкаф  

Промет метален 

 

- Размери: 200х80х44 

- 4 рафта с възможност за регулиране 

- С уникално заключване за всеки 

шкаф 

 

Да 

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „ФЮЧЪР 

ИНДЪСТРИС“ ЕООД е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на 
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Възложителя, в обхват, покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в 

техническата спецификация. 

      3.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс от поръчката. Офертата на участника не надхвърля както 

обявената обща прогнозна стойност на поръчката, така и прогнозната стойност за всяка 

позиция, съгласно обявеното в тръжната документация. 

Представените Техническо и Ценово предложение на участника „ФЮЧЪР 
ИНДЪСТРИС“ ЕООД са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в 
документацията за участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат 
всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на 
предварително обявените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

4. Участник „АЙФЕСТ“ ЕООД        

 4.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника 

е изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие. 
Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката,  

съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  изпълнение на поръчката да е 30 /тридесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставената офис техника и обзавеждане за срок от 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от 

страна на възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, 

необходими за поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на доставената офис техника и 

обзавеждане включва неговата поддръжка, доставка и замяна на резервни части, труд, 

транспорт на техници и всички други разходи, свързани с условията за нормалното 

функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда: – до 4 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганите офис техника и обзавеждане са нови и в съответствие с изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата 

нормативна уредба; 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Участникът е приложил брошура и спецификация, удостоверяващи техническите 

параметри на доставката на офис техниката и обзавеждането; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

офис техниката и обзавеждането от участника с минималните изисквания, заложени 

Техническите спецификации на възложителя, комисията установи:  
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№ 

Вид на 

актива 

/доставката

/ 

Минимални 

изисквания за 

техническите 

параметри на 

доставката 

Подробни технически 

характеристики на 

предложените от участника 

офис техника и обзавеждане, 

включително търговско 

наименование (марка и модел), 

производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава) 

1 

Многофунк

ционално 

устройство 

- Цветна 

копирна 

машина 

 

 

 

* Всички параметри да 

се считат за минимални 

Автоматичен двустранен 

печат до А3 формат, 

Автоматично двустранно 

копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат, 

минимум 25 стр./мин А4, 

минимум 14 стр./мин А3, 

минимум 2GB памет + 

250HDD, Мрежова 

връзка, Тонер касети за 

минимум 28000 страници 

- черна, минимум 20000 

страници – цветни, Печат 

върху картони с грамаж 

от 220 до 300 гр./м2  

Многофункционално 

устройство - Цветна копирна 

машина марка SHARP, модел 

DX-2500N  
Автоматичен двустранен печат до 

A3 формат, Автоматично 

двустранно копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат -Добавена 

опция МХ-ЕВ13, 25 стр./мин А4, 

15 стр./мин A3, 2GB памет + 

250HDD добавена опция МХ-

ЕВ17, Мрежова връзка, Тонер 

касети за 40000 страници - черна, 

21000 страници -цветни, Печат 

върху картони с грамаж от 55 до 

300 гр./м2 от байпаса. 

  

Да 

2 

Преносим 

компютър 

(Лаптоп), 

включител

но 

операционн

а система, 

офис пакет 

и 

антивирусн

а програма 

* Всички параметри да 

се считат за минимални 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) Anti-Glare, 

Процесор с резултат по 

PASSMARK над 9000 т., 

твърд диск минимум 

500GB SSD, RAM памет 

минимум 8GB DDR4, 

видеокарта с минимум 

2GB GDDR5, HDMI, 

VGA, LAN 10/100/1000 

Мбит/сек, Wi-Fi 

802.11ac, Bluetooth 4.1, 

2х USB 3.0, 1x USB 3.1 

Type-C Gen 1, вградена 

уеб камера, със софтуер с 

лиценз WINDOWS 10 + 

Microsoft Office 2016 или 

еквивалент 

Марка Lenovo модел IdeaPad 

Gaming 330: 

 

Екран: 15.6" FullHD (1920x1080) 

Anti-Glare, Процесор i5-8300H up 

to 4.0GHz QuadCore c резултат no 

PASSMARK 9440 т., твърд диск 

500GB SSD, RAM памет 8GB 

DDR4, видеокарта NVIDIA ® 

GeForce ® GTX 1050 2 GB 

GDDR5, HDMI, VGA, LAN 

10/100/1000 Мбит/сек, 802.11 AC 

(2 x 2), Bluetooth 4.1, 2x USB 3.0, 

lx USB 3.1 Type-С Gen 1, вградена 

уеб камера, със софтуер с лиценз 

WINDOWS Pro 10 64Bit EnglO + 

Microsoft Office 2016 Office Home 

and Business 2019 All Lng 

EuroZone PKL Onln DwnLd C2R 

NR 

 

Да 
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3 

Архивен 

шкаф за 

документи 

 

* Всички параметри да 

се считат за минимални 

Метален офис шкаф, 

здрава метална 

конструкция, 

заключване, уникално за 

всеки шкаф, 4 рафта, с 

възможност за 

регулиране височината 

на рафтовете, сив цвят, 

80/44/200 

Марка MALOW Модел SBM202 

Метален офис шкаф, здрава 

метална конструкция, заключване, 

уникално за всеки шкаф, 4 рафта, 

с възможност за регулиране 

височината на рафтовете, сив 

цвят, 80/44/200 

 

Да  

 

           Комисията установи, че Техническото предложение на участника „АЙФЕСТ“ 

ЕООД е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, в 

обхват, покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата 

спецификация 

      4.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс от поръчката. Офертата на участника не надхвърля както 

обявената обща прогнозна стойност на поръчката, така и прогнозната стойност за всяка 

позиция, съгласно обявеното в документацията. 

Представените Техническо и Ценово предложения на участника „АЙФЕСТ“ ЕООД       
са изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за 
участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат всички изискуеми 
реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на предварително обявените 
изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

5. Участник „РЕЙБ“ ЕООД        

  

 5.1. Техническото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника 

е изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 3 от документацията за 

участие. 
Комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката,  

съдържа следните ангажименти: 

 Срок за  изпълнение на поръчката да е 30 /тридесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставената офис техника и обзавеждане за срок от 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от 

страна на възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, 

необходими за поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на доставената офис техника и 
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обзавеждане включва неговата поддръжка, доставка и замяна на резервни части, труд, 

транспорт на техници и всички други разходи, свързани с условията за нормалното 

функциониране; 

 Максималното време за реакция при повреда: – до 4 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганите офис техника и обзавеждане са нови и в съответствие с изискванията на 

Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата 

нормативна уредба; 

 Срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Участникът е приложил брошура и спецификация, удостоверяващи техническите 

параметри на доставката на офис техниката и обзавеждането; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

офис техниката и обзавеждането от участника с минималните изисквания, заложени 

Техническите спецификации на възложителя, комисията установи:  

 

№ 
Вид на 

актива 

/доставката/ 

Минимални изисквания за 

техническите параметри на 

доставката 

Подробни технически 

характеристики на 

предложените от участника 

офис техника и 

обзавеждане, включително 

търговско наименование 

(марка и модел), 

производител и др. 

Покрива 

минималнит

е 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава) 

1 

Многофункц

ионално 

устройство - 

Цветна 

копирна 

машина 

 

 

 

* Всички параметри да се 

считат за минимални 

Автоматичен двустранен 

печат до А3 формат, 

Автоматично двустранно 

копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат, 

минимум 25 стр./мин А4, 

минимум 14 стр./мин А3, 

минимум 2GB памет + 

250HDD, Мрежова връзка, 

Тонер касети за минимум 

28000 страници - черна, 

минимум 20000 страници – 

цветни, Печат върху картони 

с грамаж от 220 до 300 гр./м2  

Многофункционално 

устройство -Цветна 

копирна машина марка 

SHARP, модел DX-2500N  

Автоматичен двустранен 

печат до A3 формат, 

Автоматично двустранно 

копиране и сканиране, 

Безжичен Wi-Fi печат -

Добавена опция МХ-ЕВ13, 25 

стр./м А4, 15 стр./мин A3, 

2GB памет + 250HDD 

добавена опция МХ-ЕВ17, 

Мрежова връзка, Тонер 

касети за 40000 страници - 

черна, 21000 страници -

цветни, Печат върху картони 

с грамаж от 55 до 300 гр./м2 

от байпаса. 

  

Да 
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2 

Преносим 

компютър 

(Лаптоп), 

включително 

операционна 

система, офис 

пакет и 

антивирусна 

програма 

* Всички параметри да се 

считат за минимални 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) Anti-Glare, 

Процесор с резултат по 

PASSMARK над 9000 т., 

твърд диск минимум 500GB 

SSD, RAM памет минимум 

8GB DDR4, видеокарта с 

минимум 2GB GDDR5, 

HDMI, VGA, LAN 

10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 

802.11ac, Bluetooth 4.1, 2х 

USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C 

Gen 1, вградена уеб камера, 

със софтуер с лиценз 

WINDOWS 10 + Microsoft 

Office 2016 или еквивалент 

Марка Lenovo модел 

IdeaPad Gaming 330 

Екран: 15.6" FullHD 

(1920x1080) Anti-Glare, 

Процесор i5-8300H up to 

4.0GHz QuadCore c резултат 

no PASSMARK 9440 т., твърд 

диск 500GB SSD, RAM памет 

8GB DDR4, видеокарта 

NVIDIA ® GeForce ® GTX 

1050 2 GB GDDR5, HDMI, 

VGA, LAN 10/100/1000 

Мбит/сек, 802.11 AC (2 x 2), 

Bluetooth 4.1, 2x USB 3.0, lx 

USB 3.1 Type-С Gen 1, 

вградена уеб камера, със 

софтуер с лиценз WINDOWS 

Pro 10 64Bit EnglO + 

Microsoft Office 2016 Office 

Home and Business 2019 All 

Lng EuroZone PKL Onln 

DwnLd C2R NR 

Да 

3 

Архивен 

шкаф за 

документи 

 

* Всички параметри да се 

считат за минимални 

Метален офис шкаф, здрава 

метална конструкция, 

заключване, уникално за 

всеки шкаф, 4 рафта, с 

възможност за регулиране 

височината на рафтовете, сив 

цвят, 80/44/200 

Марка MALOW Модел 

SBM202 

Метален офис шкаф, здрава 

метална конструкция, 

заключване, уникално за 

всеки шкаф, 4 рафта, с 

възможност за регулиране 

височината на рафтовете, сив 

цвят, 80/44/200 

 

Да  

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „РЕЙБ“ ЕООД е 

изготвено в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, в обхват, 

покриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в техническата 

спецификация 

      5.2. Ценовото предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, на участника е 

изготвено в съответствие с приложения образец - Приложение № 5 от документацията за 

участие. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. 

Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс от поръчката. Офертата на участника не надхвърля както 

обявената обща прогнозна стойност на поръчката, така и прогнозната стойност за всяка 

позиция, съгласно обявеното в документацията. 
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Представените Техническо и Ценово предложения на участника „РЕЙБ“ ЕООД са 
изготвени при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за 
участие, съответстват на образците на Възложителя, съдържат всички изискуеми 
реквизити, обем информация и данни, и отговарят напълно на предварително обявените 
изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 
следното РЕШЕНИЕ: 

Допуска до следващ етап на  оценка следните участници: 

 Участник „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД; 

 Участник „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД; 

 Участник „ФЮЧЪР ИНДЪСТРИС“ ЕООД; 

 Участник „АЙФЕСТ“ ЕООД; 

 Участник „РЕЙБ“ ЕООД. 

 

IV. Комисията пристъпи към проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

за ценовите предложения на участниците, допуснати до оценка на ценовите 

предложения. 

 

Комисията извърши проверка по следната формула: 

((X-Y):Х)*100 = …%, където 

„Х“ е средната стойност по ценовия показател, която се получава от сбора на 

предложенията на останалите участници, разделен на броя на останалите участници. 

„У“ е предложението на участника по показателя, чиято стойност се преценява. 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение  

Средноаритметична ст-ст на 

предложенията на останалите 

участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритме

тичната ст-ст, 

%,                  

((Х-У):Х)*100 

1 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

БИЗНЕС СИСТЕМИ“ 

АД 

13666,00 
Х=(14033,90+14050,00+12511,25+ 

12531,00)/4 = 13281,54 
-384,46 - 2,89% 

2 
„ПРОФИ ТРЕЙД“ 

ЕООД 
14033,90 

Х=(13666,00+14050,00+12511,25+ 

12531,00)/4 = 13189,56 
-844,34 - 6,40% 

3 

„ФЮЧЪР 

ИНДЪСТРИЙС” 

ЕООД 

14050,00 
Х=(13666,00+14033,90+12511,25+ 

12531,00)/4 = 13185,54 
-864,46 - 6,56% 

4 „АЙФЕСТ“ ЕООД 12511,25 
Х=(13666,00+14033,90+14050,00+ 

12531,00)/4 = 13570,23 
1058,98 7,80% 

5 „РЕЙБ“ ЕООД 12531,00 
Х=(13666,00+14033,90+14050,00+ 

12511,25)/4 = 13565,29 
1034,29 7,62% 
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 Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, т.е. няма ценово предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 

 Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на 

техническите предложения и оценка на ценовите предложения на участниците, 

допуснати до съответните етапи от процедурата, на основание чл. 61 от ППЗОП във 

връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

№ Участник / Оферта 

 

Предложена стойност в лева, без ДДС 

1 „АЙФЕСТ“ ЕООД 12511,25 

2 „РЕЙБ“ ЕООД 12531,00 

 

 С извършените по-горе описани действия, комисията реши да преустанови 

своята работа в 15:00 часа на 12.02.2019 г., като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 21.02.2019 г. от 13.30 часа.  

======================================================================= 

 На 21.02.2019 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си както следва: 

 

IV. Комисията продължи работата си, като на основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, 

пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците в 

низходящ ред за проверка за съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, като констатира 

следното: 

 

1. Участник „АЙФЕСТ“ ЕООД 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „АЙФЕСТ“ ЕООД поставени 

от Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически 

оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител; еЕЕДОП е подписан от 

управителя – Бойко Георгиев Димитров; посоченото лице съответства на данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискванията за лично състояние: 

- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането 

на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта 
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на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси и други 

национални основания за отстраняване - Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП. 

Комисията отбелязва, че от страна на участника са дадени формални отговори на 

съдържащите се в еЕЕДОП въпроси, както и са посочени националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства и/или компетентни органи, които 

съгласно законодателството в държавата, в коята участникът е установен, са длъжни да 

предоставят такава информация на възложителя; 

• по отношение на техническите и професионални способности: 

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 

(една) доставка на офис техника и обзавеждане, която включва идентични или сходни 

артикули и обеми, както следва: „Доставка и монтаж на офис техника" - Сканиращи 

устройства - 2 бр. – Копирни машини - 11 бр. - Компютърна техника - 9бр. - 

Консумативи за печатащи устройства“.  

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:  Участникът не е 

посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя за минимално съдържание на 

информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му 

с този критерий, а именно: „Забележка: За да е налице доставка с предметен обхват, сходен 

с предмета на настоящата поръчка, достатъчно е да е изпълнена доставка на офис техника 

и обзавеждане, която включва идентични или сходни артикули и обеми като тези по 

настоящата поръчка.”  Констатира се, че участникът не е декларирал доставка на идентичен 

или сходен артикул обзавеждане.   

  Въпреки направената констатация, поради факта, че участникът е представил в 

офертата си заверено копие на удостоверение за добро изпълнение от получателя на 

доставката „Ковес“ ООД, от което е видно изпълнението на 1 (една) доставка на офис техника 

и обзавеждане, идентични или сходни артикули и обеми, съгласно изискванията на 

Възложителя, комисията приема изискването за изпълнено. 

В този смисъл е Методическо указание МУ – 3 от 26.02.2018 г. на АОП, а именно: 

„Разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП задължава заинтересованите лица, желаещи да 

участват в процедурата, да подадат ЕЕДОП. Независимо от това в практиката се 

наблюдават случаи, когато лицата представят удостоверителни документи за доказване 

съответствието с едно или няколко от поставените от възложителя условия за участие в 

процедурата вместо да ги декларират в ЕЕДОП. В този случай кандидатът или участникът 

не следва да бъде отстранен от процедурата, тъй като документите, които е представил 

са с по-голяма доказателствена тежест от ЕЕДОП, който има само декларативен 

характер. С представянето на документи, които доказват изпълнението на съответните 

изисквания следва да се приеме, че са изпълнени условията на възложителя към определения 

момент. 

Независимо от това, подобна практика не би следвало да се насърчава, доколкото тя не 

съответства на целта за въвеждането на единната декларация, а именно чрез унифициране 

на документа, да се постигне опростяване на правилата на този етап от процедурата, 

повишаване на бързината и улеснение на двете страни в процеса на възлагане. 

Представянето на удостоверителен документ би могло да доведе до забавяне работата на 
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комисията, тъй като ще изисква тя да провери кои от обстоятелствата са декларирани в 

ЕЕДОП и за кои е представен документ, дали е подходящ и валиден спрямо 

законодателството на държавата, в която участникът е установен и др.“ 

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действително изпълнение на доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена 

офертата на участника. 

 По отношение на Част IV, раздел Г на еЕЕДОП, икономическият оператор е 

декларирал, че може да представи валиден сертификат за внедрена система за 

управление на качеството, като е посочил уеб адрес на сертифициращата организация 

www.aqcert.org/check, издаваща документа за регистрация, точно позоваване на 

документа и обхвата на регистрацията. 

 Участникът е представил в офертата си заверено копие на валиден Сертификат ISO 

9001:2015 рег. № 279-12510-К/23.08.2018 г. с предметен обхват, сходен с предмета на 

настоящата поръчка (Търговия с офис оборудване, консумативи и резервни части, отдаване 

по наем на офис техника, сервизна поддръжка на офис техника, изграждане на 

комуникационни мрежи на обекти: телефонни централи, компютърни мрежи, сигнално-

охранителни системи, системи за видео-наблюдение GPS и др., доставка и монтаж на 

електрическо оборудване. Доставка, монтажи сервиз на климатични, отоплителни и 

вентилационни системи за охлаждане. Почистване на офиси, сгради, помещения, прилежаща 

инфраструктура и оборудване),  

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и 

професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия.  

Комисията единодушно реши, че за участникът „АЙФЕСТ“ ЕООД е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

2. Участник „РЕЙБ“ ЕООД 

 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за 

личното състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „РЕЙБ“ ЕООД поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически 

оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП; 

http://www.aqcert.org/check


 

               
 

                                                                  www.interregrobg.eu        
Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съ-

финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег  V-A Румъния-България 2014-2020. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на Програмата      

                                                                                                                                                                   24 / 26 
 

В Част Част II, раздел А на еЕЕДОП, на стр. 4 участникът неправилно е попълнил 

информация „Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за 

която (които) икономическият оператор желае да направи оферта:  Обособена позиция 3 с 

предмет „Закупуване на 10 броя копирни машини“. Комисията, счита отбелязването на тази 

информация за техническа грешка и несъществено нарушение. 

 икономическият оператор се управлява и представлява от управител; еЕЕДОП е подписан от 

управителя – Галина Иванова Георгиева; посоченото лице съответства на данните вписани в 

Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП; 

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП; 

 по отношение на изискванията за лично състояние: 

- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на 

данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на 

екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с 

несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси  и други 

национални основания за отстраняване - Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП. 

Комисията отбелязва, че от страна на участника са дадени формални отговори на 

съдържащите се в еЕЕДОП въпроси, както и са посочени националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства и/или компетентни органи, които 

съгласно законодателството в държавата, в коята участникът е установен, са длъжни да 

предоставят такава информация на възложителя; 

• по отношение на техническите и професионални способности: 

 В Част IV, раздел В на еЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на 1 

(една) доставка на офис техника и обзавеждане, която включва идентични или сходни 

артикули и обеми, съгласно изискванията на Възложителя, както следва: „Доставка на 

офис техника и оборудване“, а именно: Копирни машини – 3броя, печатаща техника – 

10 броя, персонални компютри - 11 броя, офис оборудване, шкафове архив - 5 броя.“ 

Участникът е представил в офертата си заверено копие на удостоверение за добро 

изпълнение от получателя на доставката „АЙРО“ ДЗЗД, с период на изпълнение 06.02.2016-

05.04.2017 г. 

Във връзка с горните констатации, декларираните данни от участника отразяват 

действително изпълнение на доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена 

офертата на участника. 

 По отношение на Част IV, раздел Г на еЕЕДОП, икономическият оператор е 

декларирал, че може да представи валиден сертификат за внедрена система за 

управление на качеството, като е посочил  уеб адрес на сертифициращата организация 

www.aqcert.org/check, издаваща документа за регистрация, точно позоваване на 

документа и обхвата на регистрацията. 

 Участникът е представил данни за Сертификат ISO 9001:2015 рег. № 719-2697-

К/18.09.2018 г., с предметен обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка (Търговия с 

офис оборудване, консумативи и резервни части, отдаване под наем на офис техника, 

http://www.aqcert.org/check
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ремонт и сервизна поддръжка на офис техника, изграждане накомуникационни мрежи на 

обекти: терлефонни централи, компютърни мрежи GPS и др. Доставка, монтаж и сервиз на 

климатични , отоплителни и вентилационни системи за охлаждане). 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и 

професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 

При извършения подробен преглед на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия.  

Комисията единодушно реши, че за участникът „РЕЙБ“ ЕООД е налице 

съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, поради което се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 С извършените по-горе описани действия, комисията реши да преустанови 

своята работа в 16.00 часа на 21.02.2019 г., като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 22.02.2019 г. от 15.30 часа.  

======================================================================= 

 На 22.02.2019 г. от 15:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си както следва: 

 

V. Класиране                                                                                               

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на ценовото предложение на 

участника, в съответствие с критерия „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и в 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО: участник „АЙФЕСТ“ ЕООД, ЕИК 121115341, с оферта вх. № 70 00-
77/07.02.2019 г., подадена в 14:49 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка -  12511,25 (дванадесет хиляди петстотин и единадесет лева и 
двадесет и пет стотинки) лева без ДДС, съответно 15013, 50 (петнадесет хиляди и 
тринадесет лева и петдесет стотинки) лева с ДДС. 

ВТОРО МЯСТО: участник „РЕЙБ“ ЕООД, ЕИК 203434363, с оферта вх. № 70 00-
78/07.02.2019 г., подадена в 14:53 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка - 12531,00 (дванадесет хиляди петстотин и тридесет и един лева и 
нула стотинки) лева без ДДС, съответно 15037,20 (петнадесет хиляди и тридесет и седем 
лева и двадесет стотинки) лева с ДДС. 

 

VI. Предложение за сключване на договор    

Въз основа на извършеното по-горе класиране, комисията предлага на  Кмета на Община 

Вършец в качеството му на Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис 

техника и обзавеждане за офис по проект  е-МС code ROBG-471 „Нови дестинации в 
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трансграничния туризъм“, съ-финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество 

Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, открита с Решение № 17/17.01.2019 г. на 

Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0001, за изпълнител на 

обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: 

 

Участник „АЙФЕСТ“ ЕООД, ЕИК 121115341 с оферта вх. № 70 00-77/07.02.2019 г., 
подадена в 14:49 часа, с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка -  
12511,25 (дванадесет хиляди петстотин и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) лева 
без ДДС, съответно 15013, 50 (петнадесет хиляди и тринадесет лева и петдесет стотинки) 
лева с ДДС. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 22.02.2019 г. в 16:35 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация и офертата на участника, за приемане работата на 

комисията, утвърждаване съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП и вземане на решение по чл. 181, ал. 6 

от ЗОП от Възложителя. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        А. Д. Т. -……..(подпис)* ...  

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. И. Д. И.* - ……..(подпис)* .........  

2. М. И. Д.* - .…... (подпис)*…….. 

3. О. Й. Й. * - ….... (подпис)* …..... 

4. Т. Х. П.* - …..... (подпис)*.......... 

 

Получих протокола на комисията на дата: 25.02.2019 г. 

 

Подпис:……… (подпис)*.…………. 

инж. Иван Михайлов Лазаров 

Кмет на Община Вършец 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………(подпис)*.………….. 

 

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

Дата на утвърждаване: 27.02.2019 г. 

* Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД 


