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Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2
1
 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 40-12/18.01.2019г. на Ректора на СУ 

„Св. Климент Охридски“, със задача: да извърши подбор, разглеждане, оценка и класиране на 

подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, 

непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на 

проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в 

e-обществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и 

гаранционна поддръжка на компютърна техника; Обособена позиция № 2: Доставка и 

гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства; Обособена позиция 

№ 3: Доставка и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване и Обособена позиция № 4: 

Доставка и гаранционна поддръжка на сървъри, открита с Решение № РД 40-217 от 

12.12.2018 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 883136/14.12.2018г., 

обявление на поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 

883137/14.12.2018г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 241-

549938/14.12.2018г. 

I. На 29.03.2019 г. в съответствие с цитираната заповед на Възложителя в сграда 

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, в стая 20, от 12:00 ч. се събра на закрито заседание 

комисия в състав: 

Председател: проф. д-р Красен Стефанов – ръководител на проект „Университети за Наука, 

Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе); 

Членове: 

1. Василка Петкова – експерт по ЗОП в проект „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в e-обществото (УНИТе); 

                                            
1
 Цитираните разпоредби в настоящия протокол са в редакцията на ЗОП и ППЗОП преди влизане в сила на 

измененията от 01.03.2019 г., съобразно § 131, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗОП (ДВ,бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 
01.03.2019 г.), съгласно който възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и  

провеждането на конкурси за проекти, за които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване или е 

публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, се приключват по реда, действащ 

към момента на откриването им. 
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2. Петър Станулов – счетоводител в проект „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в e-обществото (УНИТе); 

3. Детелина Илиева – главен секретар (Управителен съвет) в проект „Университети за 

Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе); 

4. Михаил Пелтеков - Експерт Системно администриране на мрежи в проект 

„Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), 

за да продължи работата си по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, 

непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на 

проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в 

e-обществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и 

гаранционна поддръжка на компютърна техника; Обособена позиция № 2: Доставка и 

гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства; Обособена позиция 

№ 3: Доставка и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване и Обособена позиция № 4: 

Доставка и гаранционна поддръжка на сървъри, 

 

Комисията пристъпи към работа и констатира следното: 

В рамките на указания в Писма с изх.№№ 72-00-589/22.03.2019г., 72-00-

590/22.03.2019г. и 72-00-592/22.03.2019г., изпратени съответно на участници „Ф-ТЕХ 

Компютри“ ООД, „Профи Трейд“ ЕООД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД на 22.03.2019 

г., срок за представяне на документи на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП, такива са представени 

от: 

№ Наименование на участника Вх. №, дата на подаване 

1. „Ф-ТЕХ Компютри“ ООД 72-00-611 от 26.03.2019 г. 

2. „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД 72-00-614 от 26.03.2019 г. 

3. „Профи Трейд“ ЕООД 72-00-590 от 28.03.2019 г. 

 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника 

„Ф-ТЕХ Компютри“ ООД документи и констатира следното: 

mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg
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- Участникът е представил валиден Сертификат за управление на качеството ISO 

9001:2015, с обхват, сходен с предмета на: 

- обособена позиция № 1 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на компютърно 

оборудване и/или ИТ оборудване; 

- обособена позиция № 2 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на 

непрекъсваеми токозахранващи устройства и/или компютърно оборудване и/или ИТ 

оборудване. 

С оглед изложеното и като взе предвид констатациите, отразени в Протокол № 1 

относно съответствието на представените от участника „Ф-ТЕХ Компютри“ ООД документи 

по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 

Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на представените 

документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие в 

процедурата, комисията единодушно реши, че допуска участника „Ф-ТЕХ Компютри“ ООД 

до следващия етап в процедурата, а именно – разглеждане на техническото му предложение 

за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 и №2. 

 2. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника 

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД документи и констатира следното: 

- Участникът е представил валиден Сертификат за управление на качеството ISO 

9001:2015, с обхват на сертификат сходен с предмета на: 

- обособена позиция № 4 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на сървъри 

и/или компютърно оборудване и/или ИТ оборудване; 

 

С оглед изложеното и като взе предвид констатациите, отразени в Протокол № 1 

относно съответствието на представените от участника „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД 

документи по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

утвърдени от Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на 

представените документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за 

участие в процедурата, комисията единодушно реши, че допуска участника „Телелинк Бизнес 

mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg
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Сървисис“ ЕАД до следващия етап в процедурата, а именно – разглеждане на техническото 

му предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4. 

 

 3. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника 

„Профи Трейд“ ЕООД документи и констатира следното: 

- Участникът е представил валиден Сертификат за управление на качеството ISO 

9001:2015, с обхват на сертификат сходен с предмета на: 

- обособена позиция № 1 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на компютърно 

оборудване и/или ИТ оборудване; 

- обособена позиция № 2 - доставка и/или поддръжка и/или сервиз на 

непрекъсваеми токозахранващи устройства и/или компютърно оборудване и/или ИТ 

оборудване 

С оглед изложеното и като взе предвид констатациите, отразени в Протокол № 1 

относно съответствието на представените от участника „Профи Трейд“ ЕООД документи по 

отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от 

Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на представените 

документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие в 

процедурата, комисията единодушно реши, че допуска участника „Профи Трейд“ ЕООД до 

следващия етап в процедурата, а именно – разглеждане на техническото му предложение за 

изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 и №2. 

 

С това закритото заседание на комисията приключи. 

II. На закрити заседания, проведени на 05.04.2019 г., 14.04.2019 г., 15.04.2019 г. и 

16.04.2019 г., комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници.  

Комисията обобщи извършеното до тук и констатира следното: 

До разглеждане на техническите предложения са допуснати участниците следните 

участници: 

mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg
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- по обособена позиция № 1 „Ф-Тех Компютри“ ООД, „Новатех“ ЕООД, „Контракс“ 

АД, „Смарт Софт“ ЕООД, Кооперация „Панда“, „Профи Трейд“ ЕООД и 

„Специализирани бизнес системи“ АД;  

- по обособена позиция № 2 „Ф-Тех Компютри“ ООД, „Новатех“ ЕООД, „Контракс“ 

АД, „МИВ Инженеринг“ ООД, Кооперация „Панда“, „Профи Трейд“ ЕООД и 

„Специализирани бизнес системи“ АД; 

- по обособена позиция № 3 „Лирекс БГ“ ООД, Кооперация „Панда“ и 

„Специализирани бизнес системи“ АД; 

- по обособена позиция № 4 „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, Контракс“ АД и 

„Специализирани бизнес системи“ АД. 

 

Комисията, в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане 

на техническите предложения на участниците и констатира следното: 

 

II.1.Обособена позиция № 1: 

1. „Ф-Тех Компютри“ ООД, оферта с вх. № 72-00-107/17.01.2019г. 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Компютри – 5 броя  

- Монитори – 6 броя 

 „Ф-Тех Компютри“ ООД ще достави оборудването по обособена позиция №1 в 

рамките на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет 

страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 

mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg
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направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 

параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Ф-Тех Компютри“ ООД 

до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

2. „Новатех“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-108/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Компютри – 5 броя  

- Монитори – 6 броя 

 „Новатех“ ЕООД ще достави оборудването по обособена позиция №1 в рамките на 20 

календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Новатех“ ЕООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

3. „Контракс“ АД, оферта с вх. № 72-00-116/17.01.2019г., 15:59 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 
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Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Компютри – 5 броя  

- Монитори – 6 броя 

 „Контракс“ АД ще достави оборудването по обособена позиция №1 в рамките на 40 

календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е представил техническа документация на оборудването, 

предмет на поръчката, който позволява да се направи съпоставка между минималните 

изисквания на Възложителя и техническите параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Контракс“ АД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

4.  „Смарт Софт“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-118/17.01.2019г. 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Компютри – 5 броя  

- Монитори – 6 броя 

 „Смарт Софт“ ЕООД ще достави оборудването по обособена позиция №1 в рамките на 

40 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е представил техническа документация на оборудването, 

предмет на поръчката, който позволява да се направи съпоставка между минималните 

изисквания на Възложителя и техническите параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участникът „Смарт Софт“ ЕООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

5. Кооперация „Панда“, оферта с вх. № 72-00-119/17.01.2019г.: 
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След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Компютри – 5 броя  

- Монитори – 6 броя 

 Кооперация „Панда“ ще достави оборудването по обособена позиция №1 в рамките на 

45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е представил техническа документация на оборудването, 

предмет на поръчката, който позволява да се направи съпоставка между минималните 

изисквания на Възложителя и техническите параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника Кооперация „Панда“ до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

6. „Профи Трейд“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-121/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Компютри – 5 броя  

- Монитори – 6 броя 

 „Профи Трейд“ ЕООД ще достави оборудването по обособена позиция №1 в рамките 

на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 
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съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Профи Трейд“ ЕООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

7. „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. № 72-00-122/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.1. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Компютри – 5 броя  

- Монитори – 6 броя 

 „Специализирани бизнес системи“ АД ще достави оборудването по обособена позиция 

№1 в рамките на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет 

страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 

направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 

параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Специализирани бизнес 

системи“ АД до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 1, а именно отваряне 

на ценовите предложения на допуснатите участници. 

 

II.2. Обособена позиция № 2: 

1. „Ф-Тех Компютри“ ООД, оферта с вх. № 72-00-107/17.01.2019г. 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg


                                            
 

10 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 10kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 8kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

„Ф-Тех Компютри“ ООД ще достави оборудването по обособена позиция №2 в 

рамките на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет 

страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 

направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 

параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Ф-Тех Компютри“ ООД 

до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

2. „Новатех“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-108/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 10kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 8kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

„Новатех“ ЕООД ще достави оборудването по обособена позиция №2 в рамките на 40 

календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 
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нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Новатех“ ЕООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

3. „Контракс“ АД, оферта с вх. № 72-00-116/17.01.2019г. 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 10kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 8kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

„Контракс“ АД ще достави оборудването по обособена позиция №2 в рамките на 45 

календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Контракс“ АД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 
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4. „МИВ Инженеринг“ ООД, оферта с вх. № 72-00-115/17.01.2019г., 15:21 ч.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие.  

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 10kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 8kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

 „МИВ Инженеринг“ ООД ще достави оборудването по обособена позиция №2 в 

рамките на 40 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е представил техническа документация на 

оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи съпоставка между 

минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на предложеното 

оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „МИВ Инженеринг“ 

ООД до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. 

5. „Кооперация „Панда“, оферта с вх. № 72-00-119/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 10kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 
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- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 8kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

Кооперация „Панда“ ще достави оборудването по обособена позиция №2 в рамките на 

45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника Кооперация „Панда“ до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

6. „Профи Трейд“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-121/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 10kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 8kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

„Профи Трейд“ ЕООД ще достави оборудването по обособена позиция №2 в рамките 

на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 
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С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Профи Трейд“ ЕООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

 

7. „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. № 72-00-122/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.2. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 10kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

- Непрекъсваемо токозахранващо устройство: 8kva double conversion online rack 6u – 1 

брой 

„Специализирани бизнес системи“ АД ще достави оборудването по обособена позиция 

№2 в рамките на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет 

страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 

направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 

параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Специализирани бизнес 

системи“ АД до следващ етап в процедурата по обособена позиция № 2, а именно отваряне 

на ценовите предложения на допуснатите участници. 

II.3. Обособена позиция № 3 

1. „Лирекс БГ“ ООД, оферта с вх. № 72-00-113/17.01.2019г. 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.3. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 
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отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Комутатор 10gbit – 1 брой  

- Сървърен шкаф 42u – 1 брой 

- 50 портов 10/100/1000 комутатор – 3 броя 

 „Лирекс БГ“ ООД ще достави оборудването по обособена позиция №1 в рамките на 45 

календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Лирекс БГ“ ООД до 

следващ етап в процедурата по обособена позиция №3, а именно отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

2. Кооперация „Панда“, оферта с вх. № 72-00-119/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.3.  

Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на 

участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, посочени 

в документацията за участие. 

Мотиви за отстраняване: 

- Съгласно минималните технически изисквания, заложени в раздел I.Б, т. 1.3.1. от 

документацията за участие, минималните технически параметри на комутатора следва да са: 

 48 x SFP+ + 4 x QSFP+.  

Участникът Кооперация Панда предлага: 48 x 10Gbe SFP+ +  2 x QSFP+, което е по-

малко от изисканото, а именно с 2 порта по-малко; 
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- Поставено е изискване броя на MAC address table size да е 288 000, а предложеният от 

участника  комутатор е с 131 000 максимум, което не отговаря на МИНИМАЛНИТЕ 

изисквания. 

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП комисията предлага за 

отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция № 3 участника 

Кооперация Панда, тъй като представената от него оферта не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

3. „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. № 72-00-122/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.3. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Комутатор 10gbit – 1 брой  

- Сървърен шкаф 42u – 1 брой 

- 50 портов 10/100/1000 комутатор – 3 броя 

 „Специализирани бизнес системи“ АД ще достави оборудването по обособена позиция 

№1 в рамките на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет 

страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 

направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 

параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Специализирани бизнес 

системи“ АД до следващ етап в процедурата по обособена позиция №3, а именно отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. 
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II.4. Обособена позиция № 4 

1. „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, оферта с вх. № 72-00-117/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.4. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Standard High Processing Server (2u) – 2броя  

- Super High Processing Server (2u) – 4 Броя 

- Дискови Масиви (Storage Servers) –  2 Броя 

- Gpu Сървър – 1 Брой 

- Infiniband 100gbit -1u – 1 Брой 

- Кабели  

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД ще достави оборудването по обособена позиция №4 

в рамките на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет 

страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 

направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 

параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Телелинк Бизнес 

Сървисис“ ЕАД до следващ етап в процедурата по обособена позиция №4, а именно 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. 

2. Контракс“ АД, оферта с вх. № 72-00-116/17.01.2019г. 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.4. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 
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Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Standard High Processing Server (2u) – 2броя  

- Super High Processing Server (2u) – 4 Броя 

- Дискови Масиви (Storage Servers) –  2 Броя 

- Gpu Сървър – 1 Брой 

- Infiniband 100gbit -1u – 1 Брой 

- Кабели  

„Контракс“ АД ще достави оборудването по обособена позиция №4 в рамките на 45 

календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно приложимите 

нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет страница на 

производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се направи 

съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на 

предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника Контракс“ АД до следващ 

етап в процедурата по обособена позиция №4, а именно отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите участници. 

3. „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. № 72-00-122/17.01.2019г.: 

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че 

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4.4. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 

отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие. 

 

Участникът е направил предложение за доставка на:  

- Standard High Processing Server (2u) – 2броя  

- Super High Processing Server (2u) – 4 Броя 

- Дискови Масиви (Storage Servers) –  2 Броя 

- Gpu Сървър – 1 Брой 

- Infiniband 100gbit -1u – 1 Брой 
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- Кабели  

„Специализирани бизнес системи“ АД ще достави оборудването по обособена позиция 

№4 в рамките на 45 календарни дни и придружено с всички изискуеми документи съгласно 

приложимите нормативни актове. Участникът е посочил линк към официалната интернет 

страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 

направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 

параметри на предложеното оборудване. 

С оглед изложеното, комисията реши да допусне участника „Специализирани бизнес 

системи“ АД до следващ етап в процедурата по обособена позиция №4, а именно отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. 

След като Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници, 

което е отразено в настоящия протокол, взе решение да уведоми участниците в процедурата, 

а също и всички останали заинтересовани лица, че на 22.04.2019 г., от 12.00 ч. в зала 1 на СУ 

„Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, ще пристъпи към 

отваряне на пликовете, съдържащи предлаганите от допуснатите участници ценови 

параметри за изпълнение. Пликовете с предлагани ценови параметри от офертите на 

участниците, които не отговарят на изискванията на Възложителя, няма да бъдат отворени. 

 

III. На 22.04.2019 г. в съответствие с цитираната заповед на Възложителя в сграда 

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, в стая 20, от 12:00 ч. комисията се събра в същия 

състав за да проведе публично заседание, на което да бъдат отворени ценовите предложения 

на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, 

непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на 

проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в 

e-обществото (УНИТе)“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и 

гаранционна поддръжка на компютърна техника; Обособена позиция № 2: Доставка и 

гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства; Обособена позиция 

№ 3: Доставка и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване и Обособена позиция № 4: 
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Доставка и гаранционна поддръжка на сървъри. 

За провеждането на публичното заседание в изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 

3 ППЗОП на 17.04.2019 г. в профила на купувача бе публикувано съобщение с изх. № 72-00-

805 от 17.04.2019 г., с което бяха обявени датата, часа и мястото на отварянето на ценовото 

предложение на допуснатите участници. 

Заседанието на комисията започна в 12:15 ч. 

На публичното заседание присъстваха упълномощен представител на участника 

„Контракс“ АД и упълномощен представител  на участника „Телелинк Бизнес Сървисис“ 

ЕАД. 

Председателят на комисията обобщи още веднъж резултатите от работата по 

разглеждане на техническите предложения на участниците, а именно: 

До разглеждане на отваряне на ценовите предложения са допуснати участниците, 

както следва: 

- по обособена позиция № 1 „Ф-Тех Компютри“ ООД, „Новатех“ ЕООД, „Контракс“ 

АД, „Смарт Софт“ ЕООД, Кооперация „Панда“, „Профи Трейд“ ЕООД и 

„Специализирани бизнес системи“ АД;  

- по обособена позиция № 2 „Ф-Тех Компютри“ ООД, „Новатех“ ЕООД, „Контракс“ 

АД, „МИВ Инженеринг“ ООД, Кооперация „Панда“, „Профи Трейд“ ЕООД и 

„Специализирани бизнес системи“ АД; 

- по обособена позиция № 3 „Лирекс БГ“ ООД, „Специализирани бизнес системи“ 

АД. Участникът Кооперация „Панда“ е предложен за отстраняване от процедурата по 

обособена позиция № 3. 

по обособена позиция № 4 „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, Контракс“ АД и 

„Специализирани бизнес системи“ АД. 

След това председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ по реда на постъпване на офертите и обяви следното: 
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Таблица № 1 

Обособена позиция № 1 

Наименование на участника Предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 1 в лева без ДДС 

„Ф-Тех Компютри“ ООД 21059,00 

„Новатех“ ЕООД 15766,00 

„Контракс“ АД 13314,15 

„Смарт Софт“ ЕООД 13300,00 

Кооперация „Панда“ 13063,40 

Профи Трейд“ ЕООД 14910,67 

„Специализирани бизнес 

системи“ АД 

15900,00 

 

Таблица № 2 

Обособена позиция № 2 

Наименование на участника Предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 2 в лева без ДДС 

„Ф-Тех Компютри“ ООД 19894,00 

„Новатех“ ЕООД 22189,23 

„Контракс“ АД 21366,70 

„МИВ Инженеринг“ ООД 16572,00 

Кооперация „Панда“ 20562,71 

Профи Трейд“ ЕООД 15718,42 

„Специализирани бизнес 

системи“ АД 

20555,00 

 

Таблица № 3 

Обособена позиция № 3 
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Наименование на участника Предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 2 в лева без ДДС 

„Лирекс БГ“ ООД 26865,00 

„Специализирани бизнес 

системи“ АД 

31490,00 

 

Таблица № 4 

Обособена позиция № 4 

Наименование на участника Предложена обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 2 в лева без ДДС 

„Телелинк Бизнес Сървисис“ 

ЕАД 

356547,77 

Контракс“ АД 315970,34 

„Специализирани бизнес 

системи“ АД 

349349,00 

 

С изпълнението на описаните дейности приключи публичното заседание на 

комисията. 

 

IV. Комисията продължи своята работа в същия състав на закрити заседания, 

проведени на 30.04.2019 г., 02.05.2019 г. и 03.05.2019 г. в стая 20 на Ректората на СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

Комисията извърши проверка на документите, съдържащи се в пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участниците, както следва: 

 

Обособена позиция №1: 

1. „Ф-Тех Компютри“ ООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 
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предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 21059,00 лева без ДДС. 

2. „Новатех“ ЕООД: 

 Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 

15766,00 лева без ДДС. 

3. „Контракс“ АД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 13314,15 лева без ДДС. 

4.  „Смарт Софт“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 13300,00 лева без ДДС. 

5. Кооперация „Панда“: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 
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предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 13063,40 лева без ДДС. 

6. Профи Трейд“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 14910,67 лева без ДДС. 

 

7. „Специализирани бизнес системи“ АД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.1. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 15900,00 лева без ДДС. 

 

Комисията приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП, като установи, че няма 

предложение на участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници.  С оглед на това, комисията допуска до 

по-нататъшно участие в процедурата участниците, както следва:  „Ф-Тех Компютри“ ООД, 

„Новатех“ ЕООД, „Контракс“ АД, „Смарт Софт“ ЕООД, Кооперация „Панда“, Профи Трейд“ 

ЕООД, „Специализирани бизнес системи“ АД. 
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Обособена позиция №2: 

1. „Ф-Тех Компютри“ ООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.2 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 19894,00 лева без ДДС. 

 

2. „Новатех“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.2 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 22189,23 лева без ДДС. 

 

3.  „Контракс“ АД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.2 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 21366,70 лева без ДДС. 

 

4.  „МИВ Инженеринг“ ООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.2 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 
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предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 16572,00 лева без ДДС. 

 

5. Кооперация „Панда“: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.2 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 20562,71 лева без ДДС. 

 

6. Профи Трейд“ ЕООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.2 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 15718,42 лева без ДДС. 

 

7.  „Специализирани бизнес системи“ АД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.2 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 20555,00 лева без ДДС. 
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 Комисията приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП, като установи че  

предложението на участника „Профи Трейд“ ЕООД е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници.    

Във връзка с горното, комисията изиска с писмо с изх. № 72-00-865/03.05.2019г. 

подробна писмена обосновка от участника Профи Трейд“ ЕООД относно начина на 

образуване на ценовото му предложение.  

С оглед изложеното, комисията допуска участниците „Ф-Тех Компютри“ ООД, 

„Новатех“ ЕООД, „Контракс“ АД, „МИВ Инженеринг“ ООД, , Кооперация „Панда“ и 

„Специализирани бизнес системи“ АД до по-нататъшно участие в процедурата по обособена 

позиция № 2. 

Решението относно допускането на участника „Профи Трейд“ ЕООД до по-нататъшно 

участие в процедурата по обособена позиция № 2 ще бъде взето след представяне на 

изисканата писмена обосновка. 

 

Обособена позиция №3: 

1. „Лирекс БГ“ ООД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.3 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 26865,00 лева без ДДС. 

 

2. „Специализирани бизнес системи“ АД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.3 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 
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Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 31490,00 лева без ДДС. 

 

Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП не е приложима в 

настоящия случай, тъй като са допуснати само 2 (две) оферти, с оглед на което допуска до по-

нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 3 участниците  „Лирекс БГ“ ООД 

и „Специализирани бизнес системи“ АД. 

 

Обособена позиция №4: 

1. „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.4 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 356547,77 лева без ДДС. 

 

2. Контракс“ АД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.4 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 

предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 315970,34 лева без ДДС. 

 

3. „Специализирани бизнес системи“ АД: 

Ценовото предложение е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 

а именно Приложение № 5.4 Разгледано по съдържание и по същество, ценовото 
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предложение на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на 

възложителя, посочени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в 

размер на 349349,00 лева без ДДС. 

 

Комисията приложи разпоредбата на чл. 72, ал. 1 ЗОП, като установи, че няма 

предложение на участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници.  С оглед на това, комисията допуска до 

по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 4 участниците, както следва:  

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, „Контракс“ АД,  „Специализирани бизнес системи“ АД.  

 

На 13.05.2019 г. и 14.05.2019 г. комисията проведе закрити заседания, на които 

продължи своята работа с разглеждане на подробната писмена обосновка по Обособена 

позиция №2. Членовете на комисията констатираха, че в законоустановения в чл. 72, ал.1 от 

ЗОП срок, посочен в писмо с изх.№ 72-00-865/03.05.2019г.  даден за получаване на 

подробната писмена обосновка, в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ е постъпил 

отговор от следния участник. 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата на подаване 

1. 
„Профи Трейд“ ЕООД 72-00-878 /08.05.2019 г., 

12:59 ч. 

Комисията пристъпи към преглед по същество на представената обосоновка относно 

начина на образуване на ценово  предложение на „Профи Трейд“ ЕООД по Обосоебна 

позиция №2, като констатира следното: 

В получената в срок обосновка участникът „Профи Трейд“ ЕООД се е позовал на  

наличието на условията по чл.72, ал.2 от ЗОП, както следва: 

- Начин на ценообразуване и икономически особености на процеси по 

предостяваните услуги; 

- Избрани технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за предоставянето на услугите; 
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Комисията се запозна подробно с представената от участника писмена обосновка и 

констатира следното: 

Комисията счита, че изложените от участника обстоятелства, а именно: 

- получените от участника в качеството му на партньор специални ценови условия 

директно от производителя за настоящата обществена поръчка; 

- наличието на директен договор с производителя и осигурената безплатна доставка до 

обекта на възложителя поръчка; 

- наличието на бази и екипи на производителите във всички областни градове; 

са обективни и свързани с наличие на изключително благоприятни условия за участника 

за предоставянето на продуктите/услугите по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 ЗОП.  

МОТИВИ: 

Съображенията за направения от комисията извод са следните: 

Комисията счита за обективни обстоятелства такива, които имат характера пряко да 

повлияят на образуването на ценовото предложение на участника, като следва да съдържат 

информация, от която по безспорен начин да бъде заключено, че предложението на участника 

е обективно и реално.  

Получаването на специални ценови условия директно от производителя специално за 

настоящата обществена поръчка, наличието на директен договор с производителя и 

осигурената безплатна доставка до обекта на възложителя, което спомага да не се начисляват 

транспортни разходи, се явяват обективни обстоятелства, които могат да оптимизират 

предлаганите от участника крайни цени и да допринесат за повишаване на 

конкурентноспособността на дружеството. Комисията счита посочените обстоятелства за 

обективни такива, свързани с икономическите особености на предоставяните от участника 

продукти/услуги и с наличието на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставянето на продуктите/услугите по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.1 и  2 ЗОП. 

Комисията счита, че наличието на бази и екипи на производителите във всички областни 

градове позволява да бъде постигната ниска себестойност при изпълнение на поръчката, в 

резултат от споделянето на ресурси, поради което се явява обективно обстоятелство, свързано 

с икономическите особености на предоставяните от участника продукти/услуги и с наличието 
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на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на 

продуктите/услугите по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП  

По отношение представената от участника писмена обосновка комисията единодушно 

констатира, че същата отговаря на изискванията на чл. 72 ЗОП, тъй като в нея са изложени 

обективни обстоятелства, обосноваващи направеното от участника ценово предложение, и 

по-конкретно такива, свързани с икономическите особености на предоставяните от участника 

продукти/услуги и наличието на изключително благоприятни условия за участника за 

предоставяните от него продукти/услуги по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 ЗОП.  

Комисията констатира с единодушие, че е налице пълнота и обективност относно 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 ЗОП (икономическите особености на предоставяните от 

участника продукти/услуги и наличието на изключително благоприятни условия за участника 

за предоставянето на продуктите/услугите), на които се е позовал участникът. Същата 

съдържа достатъчно информация, обосноваваща формирането на ценовото му предложение, с 

оглед което комисията единодушно заключи, че предложените от участника цени са 

обективни и реални. 

Във връзка с направените констатации комисията единодушно реши да приеме 

представената писмена обосновка на участника, тъй като обосновава наличие на 

обективни обстоятелствата, свързани с икономическите особености на предоставяните 

от участника продукти/услуги и наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставяните от него продукти/услуги по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.1 и  2 

ЗОП, и  доказва направеното от него ценово предложение.  

С оглед изложеното комисията взе единодушно решение да допусне участника 

„Профи Трейд“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция № 2. 

 

V. След това комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по 

отделните обособени позиции, съгласно критерия за възлагане „Икономически най-изгодна 

оферта“ на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП „най-ниска цена“ и направи следното 

класиране: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 
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1-во място: Кооперация „Панда“, оферта с вх. 72-00-119/17.01.2019г., 16:23 ч.– с 

предложена обща цена 13063,40 лева без ДДС. 

2-ро място: „Смарт Софт“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-118/17.01.2019г., 16:13 ч.. – с 

предложена обща цена 13300,00 лева без ДДС. 

3-то място: „Контракс“ АД, оферта с вх. 72-00-116/17.01.2019г., 15:59 ч.,– с 

предложена обща цена 13314,15 лева без ДДС. 

4-то място: „Профи Трейд“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-121/17.01.2019г., 16:44 ч. – с 

предложена обща цена 14910,67 лева без ДДС. 

5-то място: „ Новатех“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-108/17.01.2019г., 10:30 ч. – с 

предложена обща цена 15766,00 лева без ДДС. 

6-то място: „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. 72-00-

122/17.01.2019г., 17:10 ч. – с предложена обща цена 15900,00 лева без ДДС. 

7-мо място: „Ф-Тех Компютри“ ООД, оферта с вх. 72-00-107/17.01.2019г., 10:25 ч. – 

с предложена обща цена 21059,00 лева без ДДС. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

1-во място: Профи Трейд“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-121/17.01.2019г., 16:44 ч. – с 

предложена обща цена 15718,42   лева без ДДС. 

2-ро място: „МИВ Инженеринг“ ООД, оферта с вх. 72-00-115/17.01.2019г., 15:21 ч. 

– с предложена обща цена 16572,00 лева без ДДС. 

3-то място: „Ф-Тех Компютри“ ООД, оферта с вх. 72-00-107/17.01.2019г., 10:25 ч. – 

с предложена обща цена 19894,00 лева без ДДС. 

4-то място: „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. 72-00-

122/17.01.2019г., 17:10 ч. – с предложена обща цена 20555,00 лева без ДДС. 

5-то място: Кооперация „Панда“, оферта с вх. 72-00-119/17.01.2019г., 16:23 ч.– с 

предложена обща цена 20562,71 лева без ДДС. 

6-то място: „Контракс“ АД, оферта с вх. 72-00-116/17.01.2019г., 15:59 ч.,– с 

предложена обща цена 21366,70 лева без ДДС. 
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7-мо място: „Новатех“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-108/17.01.2019г., 10:30 ч. – с 

предложена обща цена 22189,23 лева без ДДС. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

1-во място: „Лирекс БГ“ ООД, оферта с вх. 72-00-113/17.01.2019г., 14:46 ч. – с 

предложена обща цена 26865,00 лева без ДДС. 

2-ро място: „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. 72-00-

122/17.01.2019г., 17:10 ч. – с предложена обща цена 31490,00 лева без ДДС. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: 

1-во място: „Контракс“ АД, оферта с вх. 72-00-116/17.01.2019г., 15:59 ч.,– с 

предложена обща цена 315970,34 лева без ДДС. 

2-ро място: „Специализирани бизнес системи“ АД, оферта с вх. 72-00-

122/17.01.2019г., 17:10 ч. – с предложена обща цена 349349,00 лева без ДДС. 

3-то място: „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, оферта с вх. 72-00-117/17.01.2019г., 

16:11 ч.– с предложена обща цена 356547,77 лева без ДДС. 

 

Въз основа изложеното, комисията предлага класираните на първо място участници по 

обособените позиции, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Кооперация „Панда“, оферта с вх. 72-00-

119/17.01.2019г., 16:23 ч. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Профи Трейд“ ЕООД, оферта с вх. 72-00-

121/17.01.2019г., 16:44 ч. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - „Лирекс БГ“ ООД, оферта с вх. 72-00-

113/17.01.2019г., 14:46 ч. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - „Контракс“ АД, оферта с вх. 72-00-

116/17.01.2019г., 15:59 ч., 

да бъдат определени за изпълнители на обществената поръчка с предмет: „Доставка и 

гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, непрекъсваеми 
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токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) за нуждите на проект № 

BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-

обществото (УНИТе)“ по съответната обособена позиция. 

Настоящия протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан на 

16.05.2019 г. 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

Заличени данни на основание Регламент ЕС 2016/679 

………………………………………………………………………… 

проф. д-р Красен Стефанов – ръководител на проект „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в e-обществото (УНИТе) 

 

Членове: 

Заличени данни на основание Регламент ЕС 2016/679 

………………………………………………………………………… 

Василка Петкова – експерт по ЗОП в проект „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в e-обществото (УНИТе) 

Заличени данни на основание Регламент ЕС 2016/679 

………………………………………………………………………… 

Петър Станулов – счетоводител в проект „Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в e-обществото (УНИТе) 

Заличени данни на основание Регламент ЕС 2016/679 

………………………………………………………………………… 

Детелина Илиева – главен секретар (Управителен съвет) в проект „Университети за Наука, 

Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) 

Заличени данни на основание Регламент ЕС 2016/679 

………………………………………………………………………… 

Михаил Пелтеков - Експерт Системно администриране на мрежи в проект „Университети за 

Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе) 

mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg

