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ПРОТОКОЛ  

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

комисията, назначена със Заповед № 53/14.02.2019 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: „Закупуване на ново оборудване за сградата 

на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща 

сграда на общинска музейна колекция“, открита с Решение № 23/23.01.2019 г. на Кмета 

на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0002 
 

Днес, 14.02.2019 г., в 14:00 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 № 53/14.02.2019 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 „Закупуване на ново оборудване за сградата на общинска 

музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на 

общинска музейна колекция“  

Критерий за оценка на офертите е „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. 
С Решение № 23/23.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на ново оборудване за сградата на 

общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда 

на общинска музейна колекция“, с уникален номер в РОП 00850-2019-0002.  
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В обявлението за обществената поръчка с ID 890279 е определен срок за подаване на 

оферти до 17:00 часа на 13.02.2019 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 14.02.2019 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 № 53/14.02.2019 г. на Кмета на Община 
Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 13.02.2019 
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 13.02.2019 г., в 
деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 2 (две) оферти за 

участие в процедурата, описани, както следва:  

№ Име и адрес на участника 

 

Входящ номер Дата Час 

1 „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

гр. София, ул. „Проф. Станчо 

Ваклинов“ № 6, офис 5 

70 00 - 84 13.02.2019 г. 13:25 

2 „ФЮЧЪР ИНДЪСТРИС“ 

ЕООД 

1164 гр. София, ул. „Момин 

кладенец“ № 7 

70 00 - 87 13.02.2019 г. 16:13 

 

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 „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, 
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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 – 15 306, 91 

(петнадесет хиляди триста и шест лева и деветдесет и една стотинки) лева без ДДС, 
съответно 18 368, 29 (осемнадесет хиляди триста и шестдесет и осем лева и двадесет и 
девет стотинки) лева с ДДС. 

 

2. 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, 

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 – 20 255, 13 

(двадесет хиляди дветста петдесет и пет лева и тринадесет стотинки) лева без ДДС, 
съответно 24 306, 16 (двадесет и четири хиляди триста и шест лева и шестнадест 
стотинки) лева с ДДС. 

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

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

заседанието на комисията в 14:45 часа на 14.02.2019 г. Комисията реши следващото 

заседание да се проведе на 26.02.2019 г. от 10:00 ч. 

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

На 26.02.2019 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 „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 
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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 ЛОЙДС РЕГИСТЪР 

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

 

2. 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). 

 

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

проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя. 

 

1. 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  90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставеното оборудване 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 
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поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние; 

 Гарантиране, че гаранционното обслужване на доставеното оборудване 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 48 часа /7 дни в седмицата/ от 

уведомяването от страна на Възложителя; 

 Предлаганото оборудване е ново; 

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

 Участникът е приложил брошура и спецификация, удостоверяващи техническите 

параметри на доставката на оборудването; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

оборудването 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 

предложеното от участника 

оборудване, включително 

търговско наименование 

(марка и модел), 

производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава) 

1 

Компютърна 

конфигурация за 

стационарен PC 

 

 

 

 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
Процесор Dual Core 

2.40 GHz, 2 MB cache  

Памет, MB 2048MB 

DDR3 1DIMM  

Твърд диск, 500GB 

7.2krpm SATA 3.0 Gb/s  

Оптично устройство 

DVD+/-RW LS  

Видео карта Intergrated 

Graphics  

Звук  

Мрежа Ethernet 

Controller  

Модем -  

Разширителен порт 1 

full-height PCIe x16; 1 

mini PCI; 3 full-height 

PCIe x1  

Интерфейс 6 USB 2.0; 1 

DVI-D; 1 VGA video; 1 

RJ-45; 1 audio in; 1 audio 

out; 1 microphone in  

Четец за карти -  

Acer Veriton X4110G AMD Dual 

Core PRO A4-8350B 3.50 GHz 

(up to 3.9 Ghz), Памет, MB 

4096MB DDR3, Твърд диск 

1000GB 7.2krpm SATA, 

Оптично устройство DVD+/-

RW, Видео карта AMD Radeon 

R5 Graphics, Звук Integrated 

high-definition sound, Мрежа 

Gigabit Ethernet, Разширителен 

порт 1 PCIe x l6 slot, 1 PCIe x l 

slot, 4xSATA Интерфейс 4 USB 

3.0, 6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA 

video; 1 RJ-45; 1 audio in; 1 

audio out; 1 microphone in Четец 

за карти - Аксесоари в 

комплекта USB Value Standard 

Keyboard, USB Optical Mouse, 

Софтуер Free DOS Кутия, 

Други Monitor AOC 

E2270SWN, 21,5“ Wide TN LED 
 

Да 
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Аксесоари в комплекта  

USB Value Standard 

Keyboard,  USB Optical 

Mouse  

Софтуер Free DOS  

Кутия  

Други  2011 x 20" LED 

LCD Monitor 

 

2 Лаптоп 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
Софтуер:  Free DOS  

Процесор: Dual Core 

1.3GHz, 1MB cache  

Памет, MB:4096MB 

1066MHz 2 memory slots 

(1 to configure) DDR3  

Твърд диск, GB:  500GB 

5.4krpm  

Оптично устройство:  

DVD Super Multi  

Дисплей. inch:  15.6" ( 

39.62 cm)  

Дисплей, резолюция:  

1366x768  

Дисплей, тип: TFT 16:9 

LED  

Видео карта: Graphics  

Звук:  24-bit stereo  

Мрежа:   

Безжична мрежа:  

802.11b/g/n   

Bluetooth:  Bluetooth 3.0 

+ HS  

UMTS/HSDPA слот:   

USB порт:  2 USB 2.0 

Web камера, MP:  

integrated VGA webcam 

with integrated 

microphone  

Клавиатура, тип:  Full-

sized Keyboard 

Lenovo V130-15IGM Intel 

Pentium N5000, Софтуер: Free 

DOS  

Процесор: Intel Pentium N5000 

up to 2.7MHz, 4 MB cache 

Памет, MB: 4096MB 2400MHz 

on board DDR4 

Твърд диск, GB: 1000GB 

5.4krpm  

Оптично устройство: DVD 

burner  

Дисплей, inch: 15.6" (39.62 cm) 

Дисплей, резолюция: 1366x768 

Дисплей, тип: Anti-Glare  

Видео карта: Intel UHD 

Graphics 605  

Звук:    Stereo speakers with 

Dolby Audio, 2W x 2  

Мрежа: Gigabit Ethernet 

Безжична мрежа: 802.11 b/g/n 

Bluetooth: Bluetooth 3.0 + HS 

UMTS/HSDPA слот:  

USB порт: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 

Web камера, MP: integrated 

VGA webcam with integrated 

microphone  

Клавиатура, тип: Full-sized 

Keyboard.  

БДС кирилизация на 

клавиатурата 

 

Да 

3 
Лазерен 

принтер/копир/с

кенер 

*Всички параметри да 

се считат за 

минимални 
Компактно устройство 

съчетаващо принтер, 

Brother DCP-1512E  

Laser Multifunctional Print, 

Copy, Scan, 20 стр./мин (черно-

бяло)  

Резолюция на печат: 2400 х 600 

Да 
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скенер и копир. 

Минимум 20 стр./мин 

(черно-бяло) 

Резолюция на печат: 

минимум 2400 x 600 dpi 

Печат на първа 

страница до 10 секунди; 

LCD дисплей - 2 реда с 

16 символа; Скорост на 

копиране минимум 20 

копия/мин 

Копиране без 

компютър; Резолюция 

на копиране минимум 

600 x 600 dpi; 

Увеличение / 

Намаление 25 - 400% ; 

Сканиране към e-mail, 

изображение, файл или 

OCR; Оптична 

резолюция на сканиране 

минимум 600 x 2,400 

dpi ; Интерполирана 

резолюция на сканиране 

мин. 19,200 x 19,200 

dpi; Консумация на ток 

при режим Deep Sleep 

до 0.9 W 

dpi (HQ 1200 technology)  

Печат на първа страница до 10 

секунди; LCD дисплей - 2 реда 

с 16 символа;  

Скорост на копиране 20 

копия/мин, Копиране без 

компютър;  

Резолюция на копиране 600 х 

600 dpi;  

Увеличение / Намаление 25 - 

400% 

Сканиране към e-mail, 

изображение, файл или OCR; 

Оптична резолюция на 

сканиране минимум 600 х 2,400 

dpi (Оптична до 600 x 1,200dpi 

в интернет за модела)  ;  

Интерполирана резолюция на 

сканиране 19,200 х 19,200 dpi; 

Консумация на ток при режим 

Deep Sleep 0.5 W 

4 
Комбиниран 

телефон и факс 

апарат 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
безжична DECT 

слушалка цифров 

телефонен секретар 

работа с формат А4 

памет за 28страници 

CALLER ID копирна 

функция 

телефонен указател  100 

номера /факс/ 

телефонен указател 200 

номера/ 

слушалка/ цветен 

дисплей спикерфон sms 

съвместимост 

 

PANASONIC KX-FC268 

безжична DECT слушалка 

цифров 

телефонен секретар 

работа   с   формат  А4   памет   

за 28страници CALLER  ID 

копирна функция 

телефонен указател 100 номера 

/факс/ телефонен указател 200 

номера/ 

слушалка/ цветен дисплей 

спикерфон sms съвместимост 

Да 

5 
Мултимедиен 

проектор 
*Всички параметри да 

се считат за 

Epson EB-S05 

Яркост: 3200 Lumen - 1985 

Да 
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минимални 

Яркост:  Normal / eco: 2 

600 / 2 080 lumens; 

Контраст 3 000:1 

Разд. способност:  

SVGA (800 x 600). Up to 

1080i; Размер на екрана:  

30" to 350" (76.2cm to 

889cm) 

Други:  295 x 228 x 

77mm; Тип матрица:  

3LCD Display 

Technology. 

Lumens (Normal / Есо); 

Контраст 15000:1, Разд. 

способност: SVGA (800 x 600). 

Up to 1080i; Размер на екрана: 

30" to 350" (76.2cm tо 889cm), 

Други: 30.2 x 23.7 x 8.2 см. 

тип матрица: 3LCD Technology, 

RGR liquid crystal shutter. 

 

6 
Мултифункцион

ално устройство 

3 в 1 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
Лазерен 

мултифункционален 

принтер , копир, скенер 

скорост на печат – 

минимум 20 стр./мин 

резолюция на 

принтиране – мин. 

1200x1200 DPI скенер - 

цветен CIS, мин. 1200 X 

1200 DPI; Памет мин. 

128 МВ, процесор мин. 

600 MHZ; месечно 

натоварване 10 000 стр. 

интерфейс USB 2.0, 

wireless 802.11B/G/N 

стартов тонер за 500 

СТР. консумативи: 

MLT-D111S (1000 СТР.) 

тегло 7.4 кг 

Samsung SL-M2070W  

Laser MFP Printer Print, copy, 

scan, скорост на печат - 20 

стр./мин, резолюция на 

принтиране - 1200x1200 DPI, 

скенер - цветен CIS 1200 X 

1200 DPI; Памет 128 MB, 

процесор 600 MHZ; месечно 

натоварване 10 000 стр. 

интерфейс High Speed USB 2.0, 

wireless 802.11B/G/N стартов 

тонер за 500 стр. консумативи: 

MLT-D111S (1000 СТР.) тегло 

7.4 кг 

Да 

7 
Екран за 

прожекции 

 

Диагонал: минимум  

136" (345.4 cm) 

Размери:  минимум 

243.8 х 243.8 cm 

Формат:  1:1 

Ъгъл на виждане на 

изображението: 160o 

Материал:  MaxWhite 

Цвят:  White 

Elite Screen M136XWS1 Manual 

Диагонал: 136" (345.4 cm) 

Размери: 243.8 х 243.8 cm 

Формат: 1:1 

Ъгъл на виждане на 

изображението: 160о 

Материал: Max White  

Цвят: White 

Да 

8 
Колонен 

климатизатор - 
Минимум Qохл=7,1kW, 

минимум Qот=8,0kW, 

Chigo CF-75W3A 

Qoxл=7,6kW, Qoт=8,4kW, 

Да 

 



 

             

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект ДБФП № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 

г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 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 ПРСР 

 

                                                                                                                                                                   9 / 25 
 

първи вид минимум средна ел 

консумация 2,5kW, 

минимум инсталирана 

мощност Neл = 3,0kW 

средна ел консумация 2,5kW, 

инсталирана мощност Neл = 

3,0kW 

 

 

9 
Колонен 

климатизатор - 

втори вид 

Минимум 

Qохл=3,4kW,Qот= 

4,0kW, мининум средна 

ел консумация 1,0 kW, 

минимум инсталирана 

мощност   Neл = 1,5 kW 

Chigo CF-75W3A 

Qoxл=7,6kW, Qoт=8,4kW, 

средна ел консумация 2,5kW, 

инсталирана мощност Neл = 

3,0kW 

 

Да 

10 
Високо-стенен 

климатизатор 

Мимимум Qохл=3,4kW, 

минимум Qот= 4,0kW, 

минимум средна ел 

консумация 1,0 kW, 

минимум инсталирана 

мощност  Neл = 1,5 kW 

Chigo CS35V3G-1C169AYA4 

Qoxл.= 3,5 kW, Qoт= 4,25kW, 

средна ел консумация 1,0 kW, 

инсталирана мощност Neл =  

1,5 kW 

 

Да 

11 
Влагозащитен 

конвектор Минимум Neл = 0,4 kW 

SENCOR SDH2010WH 

Neл = 0,4 kW 

Да 

12 Конвектор 
Минимум Neл = 0,4 kW 

MUHLER CH-2012B 

Neл = 2 kW 

Да 

  

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „ПРОФИ 

ТРЕЙД“ ЕООД е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на 

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 обявената 

обща прогнозна стойност на поръчката, съгласно обявеното в тръжната документация. 

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. 

 

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

своята работа в 14.00 часа на 26.02.2019 г., като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 13.03.2019 г. от 13.30 часа.  

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

 На 13.03.2019 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

работата си както следва: 
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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 90 /деветдесет/ календарни дни; 

 Гарантиране за качеството на доставеното оборудване 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 доставеното оборудване 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; 

 Предлаганото оборудване и ново; 

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

 Участникът е приложил информационна брошура и декларация, удостоверяващи 

техническите параметри на доставката на оборудването; 

 След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници 

на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на 

оборудването 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 

предложеното от участника 

оборудване, включително 

търговско наименование (марка 

и модел), производител и др. 

Покрива 

минималните 

изисквания 

(Да/Не/ 

Надвишава) 

1 

Компютърна 

конфигурация за 

стационарен PC 

 

 

 

 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
Процесор Dual Core 

2.40 GHz, 2 MB cache  

Памет, MB 2048MB 

DDR3 1DIMM  

Твърд диск, 500GB 

7.2krpm SATA 3.0 Gb/s  

Оптично устройство 

DVD+/-RW LS  

Видео карта Intergrated 

Graphics  

Звук  

CPU Intel Celeron G4900 

1151/3,10GHz/2MB 

M/B Asrock H310M-HDV 

1151/B360/DDR4 

RAM DDR4 Crucial 4GB Dimm 

2400MHz 

HDD SATA III  WD 1TB 64MB 

BLUE WD10EZEX 

DVD-RW LG Desktop GH24NSD1 

Case Turbo-X Sphere IV Black Mini 

Tower 

POWER SUPPLY TURBO-X 

450WVALUE SERIES II 

Internal Card Reader Turbo-X 

Да 
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Мрежа Ethernet 

Controller  

Модем -  

Разширителен порт 1 

full-height PCIe x16; 1 

mini PCI; 3 full-height 

PCIe x1  

Интерфейс 6 USB 2.0; 

1 DVI-D; 1 VGA video; 

1 RJ-45; 1 audio in; 1 

audio out; 1 microphone 

in  

Четец за карти -  

Аксесоари в комплекта  

USB Value Standard 

Keyboard,  USB Optical 

Mouse  

Софтуер Free DOS  

Кутия  

Други  2011 x 20" LED 

LCD Monitor 

Combo Turbo-X Wired DWC-7000 

BG 

MONITOR LED TURBO-X 21.5'' 

TX-215MXC 

2 Лаптоп 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
Софтуер:  Free DOS  

Процесор: Dual Core 

1.3GHz, 1MB cache  

Памет, MB:4096MB 

1066MHz 2 memory 

slots (1 to configure) 

DDR3  

Твърд диск, GB:  

500GB 5.4krpm  

Оптично устройство:  

DVD Super Multi  

Дисплей. inch:  15.6" ( 

39.62 cm)  

Дисплей, резолюция:  

1366x768  

Дисплей, тип: TFT 16:9 

LED  

Видео карта: Graphics  

Звук:  24-bit stereo  

Мрежа:   

Безжична мрежа:  

802.11b/g/n   

Bluetooth:  Bluetooth 

3.0 + HS  

Laptop Lenovo V130 N4000/4/1 Iron 

Grey 

Софтуер: Free DOS 

Процесор: 1.10/2.60 GHz, 4 MB 

Памет, MB:4096MB 1066MHz 2 

memory slots (1 to configure) DDR4 

Твърд диск, GB: 500GB 5.4krpm 

Оптично устройство: DVD-RW 

External Black USB 2.0 

Дисплей. inch: 15.6" ( 39.62 cm) 

Дисплей, резолюция: 1366x768 

Дисплей, тип: TFT 16:9 LED 

Видео карта: Graphics 

Звук: 24-bit stereo 

Мрежа: 

Безжична мрежа: 802.11b/g/n 

Bluetooth: Bluetooth 3.0 

USB порт: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 

Web камера, MP: integrated VGA 

webcam with integrated microphone 

Клавиатура, тип: Full-sized 

Keyboard 

 

Да 
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UMTS/HSDPA слот:   

USB порт:  2 USB 2.0 

Web камера, MP:  

integrated VGA webcam 

with integrated 

microphone  

Клавиатура, тип:  Full-

sized Keyboard 

3 
Лазерен 

принтер/копир/с

кенер 

*Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
Компактно устройство 

съчетаващо принтер, 

скенер и копир. 

Минимум 20 стр./мин 

(черно-бяло) 

Резолюция на печат: 

минимум 2400 x 600 

dpi 

Печат на първа 

страница до 10 

секунди; LCD дисплей 

- 2 реда с 16 символа; 

Скорост на копиране 

минимум 20 копия/мин 

Копиране без 

компютър; Резолюция 

на копиране минимум 

600 x 600 dpi; 

Увеличение / 

Намаление 25 - 400% ; 

Сканиране към e-mail, 

изображение, файл или 

OCR; Оптична 

резолюция на 

сканиране минимум 

600 x 2,400 dpi ; 

Интерполирана 

резолюция на 

сканиране мин. 19,200 

x 19,200 dpi; 

Консумация на ток при 

режим Deep Sleep до 

0.9 W 

Brother DCP-1622WE Laser 

Multifunctional 

Достъпни функции 

Print, Copy, Scan 

• Медия, размер 

A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 

(Long Edge), B5, Executive; Custom 

sizes: Width - 148 to 216 mm, 

Length - 148 to 355.6 mm 

• Натоварване, стр./месец 

10000 pages max; 250 to 1800 pages 

recommended 

• Принтер скорост черно, стр./мин 

Up to 20 pages/minute (A4 size); 

FPOT: Less than 10 seconds 

• Принтер резолюция 

Up to 2400 x 600 dpi (HQ1200 

technology) 

• Скенер, тип CIS, Color 

• Скенер резолюция 

Up to 600 x 1200 dpi (optical) (from 

Scanner Glass); Up to 19 200 x 19 

200 dpi (interpolated) 

• Максимален размер на 

сканираната област 210 mm 

• Копир скорост черно, копия/мин 

20 cpm 

• Копир резолюция Up to 600 x 600 

dpi 

• Брой копия Stacks or Sorts up to 

99 pages 

• Мащабиране 25% to 400% (in 

increments of 1%) 

• Интерфейс Hi-Speed USB 2.0 

• Мрежа 

• Безжична мрежа 

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure 

Mode/Ad-hoc Mode) 

• Памет, MB 32 MB 

• Медия, тип 

 

Да 
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Plain Paper, Recycled Paper 

• Медия, g/m2 65 to 105 g/m2 

• Капацитет за хартия - Входяща 

тава Up to 150 sheets of 80 g/m2 

Plain paper 

• Капацитет за хартия - Изходяща 

тава 

Up to 50 sheets of 80 g/m2 Plain 

Paper (face-down delivery to the 

face-down output paper tray) 

• Консумативи 

Standard toner TN-1090 up to 1,500 

pages; Consumables - (DR-1090) - 

10,000 A4 pages 

• Съвместими операционни 

системи 

Windows and Mac 

• Цвят Black 

• LCD display: 16 characters x 2 

lines 

• Размери (Ш, Д, В), mm 

385 x 340 x 255 

4 
Комбиниран 

телефон и факс 

апарат 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
безжична DEST 

слушалка цифров 

телефонен секретар 

работа с формат А4 

памет за 28страници 

CALLER ID копирна 

функция 

телефонен указател  

100 номера /факс/ 

телефонен указател 

200 номера/ 

слушалка/ цветен 

дисплей спикерфон 

sms съвместимост 

Лазерен факс Brother 2845, 300 x 

600 dpi, 

ADF слушалка цифров телефонен 

секретар работа с формат А4 

памет за 28страници CALLER ID 

копирна функция 

слушалка/  дисплей  

спикерфон sms съвместимост 

Да 

5 
Мултимедиен 

проектор 

*Всички параметри 

да се считат за 

минимални 

Яркост:  Normal / eco: 2 

600 / 2 080 lumens; 

Контраст 3 000:1 

Разд. способност:  

SVGA (800 x 600). Up 

Epson EB-S05  

Технология 3LCD 

Резолюция SVGA (800 x 600) 

px, Яркост (Режим с висока 

яркост) 3200 lm 

Яркост (Еко режим) 1985 lm 

Контраст 15000:1 

Формат 4:3 

Диагонал на картината 30-

Да 
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to 1080i; Размер на 

екрана:  30" to 350" 

(76.2cm to 889cm) 

Други:  295 x 228 x 

77mm; Тип матрица:  

3LCD Display 

Technology. 

 

350 ", Разстояние до екрана 0.9-

10.4 м. 

Прожекционно съотношение 1.45 - 

1.96:1 

Офсет 8 : 1 

Зум и фокус Ръчен зум 1,35х, 

ръчен фокус 

Корекция на трапеца 

Автоматични вертикална ± 30 °, 

ръчна хоризонтална ± 30 ° 

Източник на светлина 210 W 

Живот на изт. на светлина (Макс. 

яркост) 6000 ч 

Живот на изт. на светлина (Еко 

режим) 10000 ч 

Ниво на шум (стандартен режим) 

37 dB 

Ниво на шум (Еко режим) 28 

dB 

Входове HDMIx1, Composite 

(RCA), VGA, USB Ax1, 3.5 mm 

mini jack 

Контролни интерфейси USB Mini-

B 

Звук 1x2 W 

Режими на работа  

Черна дъска, Динамично, 

Презентация, sRGB 

Предназначение Класни 

стаи, Офиси 

Особености WiFi опция 

Стандартни аксесоари 

Дистанционно с батерии, 

Ръководсто за бърз старт, 

Ръководство CD, Захранващ кабел, 

VGA кабел 

Размери 302 x 237 x 82 мм 

Тегло 2.400 кг 

Цвят Бял 

6 
Мултифункцион

ално устройство 

3 в 1 

* Всички параметри 

да се считат за 

минимални 
Лазерен 

мултифункционален 

принтер , копир, 

скенер скорост на 

печат – минимум 20 

стр./мин резолюция на 

Brother DCP-1512E 

Мултифункционално монохромно 

лазерно устройство 

Основни характеристики 

- Печат, копиране и сканиране 

- Скорост 20 страници в минута 

- Двуредов LCD дисплей 

Лесно за инсталиране и ползване 

DCP-1512E има тава за хартия за 

Да 
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принтиране – мин. 

1200x1200 DPI скенер - 

цветен CIS, мин. 1200 

X 1200 DPI; Памет 

мин. 128 МВ, процесор 

мин. 600 MHZ; 

месечно натоварване 

10 000 стр. интерфейс 

USB 2.0, wireless 

802.11B/G/N стартов 

тонер за 500 СТР. 

консумативи: MLT-

D111S (1000 СТР.) 

тегло 7.4 кг 

150 листа и лесна за подмяна 

тонер касета.  

Тип на принтера: Черно-бял 

Functions: Печат, Копиране и 

сканиране 

Дисплей: LCD дисплей 

Размер на дисплея: 16 знака x 2 

реда 

Клас на лазера: Клас 1 лазерен 

продукт (IEC 60825-1:2007) 

Максимален размер на хартията: 

A4 

Технология: Лазерен 

Възможности за свързване 

Локален интерфейс: Hi-Speed USB 

2.0 

Сила на звука: По-малко от 6.5BA 

при принтиране 

Налягане на звука: По-малко от 

51dBA при принтиране 

Типична консумация на енергия: 

0.75kWh / Седмично 

Спецификации на носителите 

Типове и размери: A4, letter, legal 

& folio 

Тегла: Обикновена и рециклирана 

хартия (65 - 105 g/m2) 

Операционни системи и софтуер 

Поддържа: Windows 8®, Windows 

7®, Windows Vista®, Windows® 

XP - Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 

10.8.x - Linux3 CUPS, LPD/LPRng 

Подаване на хартия: 150 листа 

Изходяща хартия: 50 листа (с 

лицето надолу) 

Печат 

Стандартна скорост на печат, A4: 

До 20 страници в минута 

Резолюция: До 2,400 x 600dpi 

(HQ1200 технология) 

Емулации: GDI (host based) 

Време за излизане на първата 

разпечатка: По-малко от 10 

секунди 

Сканиране 

 Резолюция: Оптична до 600 x 

1,200dpi - (Интерполирана до 

19,200 x 19,200dpi) 



 

             

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект ДБФП № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 

г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 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 ПРСР 

 

                                                                                                                                                                   16 / 25 
 

Консумативи и аксесоари 

 Консумативи Стартов тонер за 

700 страници 

Стандартна тонер касета TN-1030 - 

за 1,000 страници 

Барабан DR-1030 - за 10,000 A4 

страници 

(Капацитетът е в съответствие с 

ISO/IEC19752) 

7 
Екран за 

прожекции 

Диагонал: минимум  

136" (345.4 cm) 

Размери:  минимум 

243.8 х 243.8 cm 

Формат:  1:1 

Ъгъл на виждане на 

изображението: 160o 

Материал:  MaxWhite 

Цвят:  White 

Elite Screen M136XWS1-

M136XWS1 

Материал  

MaxWhite 1.1 Gain е здрав и лесен 

за почистване; 

Екранът има 160 градусов ъгъл на 

видимост, подходящ за 

презентации;  

Черното покритие на екрана не 

позволява проникването на 

светлина за по-добро 

възпроизвеждане на цветовете.  

Корпус и инсталация 

• Издръжлив метален корпус; 

• Подходящ за инсталация на 

стена/таван;  

• Допълнителни 6"& 12" скоби. 

Контролна система 

• Автоматичен заключващ 

механизъм с променливи 

настройки на височината; 

• Ръчно задействане (включен 

ремък). 

Сертифициране 

• GREENGUARD® качество на 

въздуха в помещенията 

Да 

8 
Колонен 

климатизатор - 

първи вид 

Минимум 

Qохл=7,1kW, минимум 

Qот=8,0kW, минимум 

средна ел консумация 

2,5kW, минимум 

инсталирана мощност 

Neл = 3,0kW 

Midea MFM-24FN1D0 

За помещения: от 40 до 50 кв.м 

Препоръчителен обем 

(охлаждане): 

160 куб.м. 

Препоръчителен обем (отопление): 

140 куб.м. 

Отдавана мощност (охлаждане): 

7.00 kW 

Отдавана мощност (отопление): 

6.19 kW 

Консумирана мощност 

(охлаждане): 

Не 

 

Следните 

параметри 

предложени от 

участника не 

съотвестват на 

минималните 

изисквания за 

техническите 

параметри на 

възложителя:  

Qохл=7,1kW, 
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2.34 kW 

Консумирана мощност 

(отопление): 

2.11 Kw 

Захранващо напрежение: 

220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph 

Шум (вътрешно тяло): 43.5 dB 

Шум (външно тяло): 59.5 dB 

Размери Ш х В х Д (вътрешно 

тяло): 

615 x 1805 x 425 мм 

Размери Ш х В х Д (външно тяло): 

965 x 765 x 395 мм 

Тегло (вътрешно тяло): 37.5 кг. 

Тегло (външно тяло): 49 кг. 

Хладилен агент: R410A 

Qот=8,0kW, 

средна ел 

консумация 

2,5kW, 

инсталирана 

мощност Neл 

= 3,0kW 

9 
Колонен 

климатизатор - 

втори вид 

Минимум 

Qохл=3,4kW,Qот= 

4,0kW, мининум 

средна ел консумация 

1,0 kW, минимум 

инсталирана мощност   

Neл = 1,5 kW 

 

Midea MFM-24FN1D0 

За помещения: от 40 до 50 кв.м 

Препоръчителен обем 

(охлаждане): 

160 куб.м. 

Препоръчителен обем (отопление): 

140 куб.м. 

Отдавана мощност (охлаждане): 

7.00 kW 

Отдавана мощност (отопление): 

6.19 kW 

Консумирана мощност 

(охлаждане): 

2.34 kW 

Консумирана мощност 

(отопление): 

2.11 kW 

Захранващо напрежение: 

220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph 

Шум (вътрешно тяло): 43.5 dB 

Шум (външно тяло): 59.5 dB 

Размери Ш х В х Д (вътрешно 

тяло): 

615 x 1805 x 425 мм 

Размери Ш х В х Д (външно тяло): 

965 x 765 x 395 мм 

Тегло (вътрешно тяло): 37.5 кг. 

Тегло (външно тяло): 49 кг. 

Хладилен агент: R410A 

Да 

10 
Високо-стенен 

климатизатор 

Мимимум 

Qохл=3,4kW, минимум 

Qот= 4,0kW, минимум 

HAIER 

AS35TABHRA/1U35BEFFRA 

AS35TABHRA/1U35BEFFRA 

Да 
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средна ел консумация 

1,0 kW, минимум 

инсталирана мощност  

Neл = 1,5 kW 

 

МОДЕЛ 

AS35TABHRA/1U35BEFFRA 

МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ 

3.600 KW 

МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ 

4.200 KW 

КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ 

ОХЛ - 1.110 KW 

КОНСУМ. МОЩНОСТ 

ОТОПЛ.1.130 KW 

ИНВЕРТОРЕН МОТОР - ДА 

EER КОЕФ. НА ТРАНСФ. 

ОХЛАЖДАНЕ - 3.23 

СЕЗОНЕН EER КОЕФ. НА 

ТРАНСФ. - 6.80 

COP КОЕФ. НА ТРАНСФ. 

ОТОПЛЕНИЕ  - 3.71 

СЕЗОНЕН COP КОЕФ. НА 

ТРАНСФ. - 4 

ЕНЕРГ.КЛАС ОХЛАЖДАНЕ        

A++ 

ЕНЕРГ.КЛАС ОТОПЛЕНИЕ        

A+ 

ЙОНИЗАТОР         

НЕ 

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ФИЛТЪР 

ДА 

ПЛАЗМЕН ФИЛТЪР   

НЕ 

АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ  

ДА 

НИВО НА ШУМ ВЪТР.ТЯЛО 

МИН/МАКС -  21/36 DB 

НИВО НА ШУМ ВЪНШ.ТЯЛО-47 

DB 

ДЕБИТ НА ВЪЗДУХА (М3/Ч)- 

550 М3/Ч 

ТЕГЛО ВЪТРЕШНО ТЯЛО-8.8 

KG 

ТЕГЛО ВЪНШНО ТЯЛО-28 KG 

ДИСТАНЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ ДА 

ТИП ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 

(ФРЕОН) R32 

ГАРАНЦИЯ - 24 МЕСЕЦА 

11 
Влагозащитен 

конвектор 
Минимум Neл = 0,4 

kW 

КОНВ.AIRELEC TACTIC PRO 

1500W 

• Мощност: 1500 W 

Да 
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• Подходящ за помещение до 15 

м2 

• Препоръчителен обем на 

помещението до (куб. м.) 39 

• Термостат: Електронен  

• Серия Airelec Tactic Pro  

• Произход Франция 

• Размери (ВхШхД): 44 x 58 x 10.4 

см 

• Тегло (кг.) 3.8 

12 Конвектор 

Минимум Neл = 0,4 

kW 

КОНВ.AIRELEC TACTIC PRO 

1500W 

• Мощност: 1500 W 

• Подходящ за помещение до 15 

м2 

• Препоръчителен обем на 

помещението до (куб. м.) 39 

• Термостат: Електронен  

• Серия Airelec Tactic Pro  

• Произход Франция 

•  Размери (ВхШхД): 44 x 58 x 10.4 

см 

• Тегло (кг.) 3.8 

 

Да 

 

 Комисията установи, че Техническото предложение на участника „ФЮЧЪР 

ИНДЪСТРИС“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя 
относно техническите параметри на доставката за позиция № 8. Колонен климатизатор – 

първи вид и единодушно предлага на Възложителя отстраняване на участника от последващо 

участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

 Мотиви за отстраняване:  

 Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и изисквания на Възложителя, тъй като техническите параметри, 

предложени от участника за позиция № 8. Колонен климатизатор – първи вид от техническото 

предложение не отговарят на минималните изисквания за техническите параметри на доставката, 

заложени в Техническата спецификация.   
 С Решение  № 23/23.01.2019 г на Кмета на Община Вършец е открита процедура по 

реда по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, като Възложителят, съгласно правомощията си, е 

дефинирал предмета на поръчката за закупуване на ново оборудване за сградата на общинска 

музейна колекция, гр. Вършец. Възложителят е утвърдил документацията за участие, а част от 

нея е Приложение № 6 – Техническа спецификация. 

 Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са длъжни 

да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на процедурите по ЗОП 

са строго формални и участниците следва да се придържат точно към тях.  

 Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № 

23/23.01.2019 г на Кмета на Община Вършец, с което решение са одобрени обявлението и 
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документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в законна сила и 

утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената 

поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането 

й. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 

Възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници.  

 Предвид изложените мотиви, комисията единодушно предлага на Възложителя 

отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а” 

от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се явява 

„неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки. 

 

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

 

Допуска до следващ етап на  оценка следния участник: 

 Участник „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

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 „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 15 306, 91 

 

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

своята работа в 14.00 часа на 13.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 15.03.2019 г. от 13.30 часа.  

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

 На 15.03.2019 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 допуснатия участник за 

проверка за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, като констатира следното: 

 

1. Участник „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

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

личното състояние и критериите за подбор в еЕЕДОП на „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

поставени от Възложителя, комисията установява, че: 
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 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 – Петко Радов Чамов; 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  - 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 4 

(четири) доставки на оборудване, които включват идентични или сходни артикули и обеми, 

както следва:  

 „Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Община Смядово“, с 

възложител община Смядово.  

  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: Под доставка сходна 

с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира доставка на минимум 

следното количество артикули или еквивалентни на посочените, като обемът не е 

задължително да е изпълнен в рамките на една доставка, както и да е изпълнен с еднакви 

артикули: Доставка на оборудване за офиси и/или обществени сгради, както следва: 

компютърна и/или копирна и/или презентационна техника и/или телефонни и факс апарати с 

общ обем не по-малко от 7 бр. и колонни климатизатори и/или конвектори с общ обем не по-

малко от 10 бр.“ 

  От декларираните данни не стават ясни обемите, изпълнени в рамките на обществената 

поръчка. При проверката направена от комисията в профила на купувача на официалната 

страница на община Смядово - http://op.smyadovo.bg/procedure/972 беше установено, че може 

да бъде намерена информация относно възлагането на обществената поръчка за артикули 

сходни с предмета и обема на настоящата обществената поръчка (8 лаптопа, 5 мултимедийни 

проектора, 2 мултифункционални устройства, 2 принтера).  

 „Доставка на компютърно, лабораторно оборудване, хуманоидни роботи и 

специализирано оборудване за нуждите на СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан“, с 

възложител СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан. 

http://op.smyadovo.bg/procedure/972
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  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: Под доставка сходна 

с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира доставка на минимум 

следното количество артикули или еквивалентни на посочените, като обемът не е 

задължително да е изпълнен в рамките на една доставка, както и да е изпълнен с еднакви 

артикули: Доставка на оборудване за офиси и/или обществени сгради, както следва: 

компютърна и/или копирна и/или презентационна техника и/или телефонни и факс апарати с 

общ обем не по-малко от 7 бр. и колонни климатизатори и/или конвектори с общ обем не по-

малко от 10 бр.“.  

  От декларираните данни не стават ясни обемите, изпълнени в рамките на обществената 

поръчка. Не беше открита информация в публични регистри са изпълнената обществена 

поръчка. 

 „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и 

интеграция – Струмяни”, с възложител община Струмяни 

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: Под доставка сходна 

с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбира доставка на минимум 

следното количество артикули или еквивалентни на посочените, като обемът не е 

задължително да е изпълнен в рамките на една доставка, както и да е изпълнен с еднакви 

артикули: Доставка на оборудване за офиси и/или обществени сгради, както следва: 

компютърна и/или копирна и/или презентационна техника и/или телефонни и факс апарати с 

общ обем не по-малко от 7 бр. и колонни климатизатори и/или конвектори с общ обем не по-

малко от 10 бр.“ 

  От декларираните данни не стават ясни обемите, изпълнени в рамките на обществената 

поръчка. При проверката направена от комисията в профила на купувача на официалната 

страница на община Струмяни - http://www.strumyani.org/subsection-238-op_608092017.html  

беше установено, че може да бъде намерена информация относно възлагането на 

обществената поръчка за артикули сходни с предмета и обема на настоящата обществената 

поръчка (2 бр. лаптопа,  1 бр. мултифункционално устройство, 6 бр. климатици).  

 „Доставка на 5 бр. инверторни климатици“, с възложител "Про Инфо" ЕООД. 

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. 

 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 

http://www.strumyani.org/subsection-238-op_608092017.html
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преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертата, 

съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване 

на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът 

предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен 

формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и 

точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.“  

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

офертата си заверено копие на валиден Сертификат ISO 9001:2015, издаден от ЛОЙДС 

РЕГИСТЪР ЕМЕА КЛОН с рег. № ISO 9001 - 0040183 и предметен обхват, сходен с предмета 

на настоящата поръчка (Разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни системи, 

информационни технологии. Доставка и внедряване на софтуер за криптиране на 

информацията. Проектиране, производство, доставка и монтаж на офис мебели и столове. 

Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали, компютърна техника, офис 

техника и офис консумативи, електрически уреди. Доставка на хигиенни, санитарни, перилни 

и дезинфекционни материали. Доставка на съдове за битови отпадъци. Доставка на работно 

облекло и ЛПС. Консултантска дейност и услуги, свързани с провеждане на пазарни 

проучвания. Извършване на СМР на строежи 6 категория по смисъла на ЗУТ. Доставка и 

изграждане на детски площадки и съоръжения), 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 

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.“ 

 

В съответствие с горните обстоятелства, по отношение на техническите и 

професионални възможности, участникът покрива минималните изисквания на Възложителя. 
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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 „ПРОФИ ТРЕЙД“ 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 17.00 часа на 15.03.2019 г., като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 20.03.2019 г. от 13.30 часа.  

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

 На 20.03.2019 г. от 13:30 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 „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 107585850, с оферта вх. 
№ 70 00 - 84/13.02.2019 г., подадена в 13:25 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка -  15 306, 91 (петнадесет хиляди триста и шест лева и деветдесет и 
една стотинки) лева без ДДС, съответно 18 368, 29 (осемнадесет хиляди триста и 
шестдесет и осем лева и двадесет и девет 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: „Закупуване на 

ново оборудване за сградата на общинска музейна колекция по проект: „Ремонт и 

обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, открита с Решение 

№ 23/23.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0002, за 

изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо 

място, а именно: 

Участник „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 107585850, с оферта вх. № 70 00 - 
84/13.02.2019 г., подадена в 13:25 часа, с предложена обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка -  15 306, 91 (петнадесет хиляди триста и шест лева и деветдесет и 
една стотинки) лева без ДДС, съответно 18 368, 29 (осемнадесет хиляди триста и 
шестдесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) лева с ДДС. 
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С посочените действия комисията приключи работата си на 20.03.2019 г. в 15:35 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: 21.03.2019 г. 

 

 

Подпис:……… (подпис)*.…………. 

инж. Иван Михайлов Лазаров 

Кмет на Община Вършец 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………(подпис)*.………….. 

 

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

Дата на утвърждаване: 22.03.2019 г. 

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

от ЗЗЛД 

 


