
 

ПРЕПИС 

УТВЪРЖДАВАМ: …………/П/………….. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

инж. Веселин Нинов 

директор на СИДП ДП – Шумен 

дата: 06.01.2020г. 

 

Д О К Л А Д 

№ 1/02.01.2020 г. 

 

съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП, от 

дейността на комисията, назначена със Заповед № 370/03.12.2019г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и съгласно Заповед № 434/ 30.12.2019г. 

на зам. директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, оправомощен със 

Заповед № 427/ 18.12.2019г за подмяна на член на комисията, за разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка, с обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, 

чрез закупуване на компютри, периферна техника и мобилни апарати, с осигурено 

гаранционно обслужване, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. 

Шумен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС“, за срок от 36 месеца, считано oт 

датата на сключване на договора.“ , открита с Решение № 14/25.10.2019 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен на във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, 

ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 от ЗОП, и обявена с Идентификационен номер в Регистъра на 

АОП: 20191021-02711-0005. 

 

На 03.12.2019 г., комисия назначена на основание чл.103  от ЗОП със Заповед № 

370/03.12.2019г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, във 

връзка с  чл.51 от ППЗОП  и  Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в 

СИДП - гр. Шумен, се събра в 14:00 часа на свое първо редовно заседание, за да проведе 

процедура за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка, 

чрез „открита процедура” с обект на поръчката – доставка и предмет на изпълнение: 

„Доставка, чрез закупуване на компютри, периферна техника и мобилни апарати, с 

осигурено гаранционно обслужване, за нуждите на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС“, за срок 

от 36 месеца, считано oт датата на сключване на договора.“ , открита с Решение № 

14/25.10.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен на във 

връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 от ЗОП, и обявена с 

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 20191021-02711-0005. 

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД… – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ 

на СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен;                  

  2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

    3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Счетоводен отдел“ при СИДП ДП – Шумен; 
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                  4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – Системен администратор при СИДП ДП – 

Шумен. 

 Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за 

провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие. 

 Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки, а Обявлението и до Европейски вестник за публикуване. Същите са 

публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в профила 

на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и 

представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферти за участие, депозирани в определения 

срок, са постъпили от следните кандидати: 

1. Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, като офертата е подадена 

и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 5551/02.12.2019 година, в 11:50 часа, 

депозирана лично; 

2. Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София, като 

офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 5557/02.12.2019 

година, в 13:55 часа, депозирана чрез куриерска служба. 

И двамата кандидати са вписани в Регистър за получени оферти,  като са записани 

всички данни, съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че всеки един от кандидатите е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно 

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, 

съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед № 

370/03.12.2019 г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 14:00 часа на 

03.12.2019 г., комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което 

ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническите предложения на кандидатите  и ще 

определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите от 

тях.; 

При откриване на процедурата се установи, че в залата присъстват представител на: 

Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София – Вероника Валентинова 

Георгиева – регионален мениджър ЗОП. Комисията извърши служебна проверка на актуалното 

състояние по партидата на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията  относно представителна власт и проверка 

на съответствието с декларираните обстоятелства по офертата. 

За Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София, се 

установи, че при откриване на процедурата в залата не присъства негов представител. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на Кандидат № 

2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София в Търговския регистър към 
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Агенцията по вписванията относно представителна власт и проверка на съответствието с 

декларираните обстоятелства по офертата. 

Обстоятелството относно присъствието на представител на Кандидат № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София беше отразено в присъствен лист по образец, 

подписан от членовете на комисията и представителя на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“, гр. София. Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият 

лист е неразделна част от процедурното досие. 

Разпечатките към 03.12.2019г. от извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, са приложи към документацията  

По реда на депозиране на офертите, комисията пристъпи към отваряне на опаковката с 

офертата на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София и оповестяване на 

приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията установи наличието 

в опаковката на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София на: 

1. Документи за подбор и Техническо предложение за изпълнение на поръчката,   и  

2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри“, който с оглед 

разпоредбите на чл. 54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, беше подписан от членовете на комисията  

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта на кандидата - 

надлежно попълнен и подписан; 

1.2. Заявление за участие в процедурата - по Образец №1 към документацията – 

надлежно попълнено и подписано; 

1.3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС - по образец №5 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.4. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари  - по образец №6 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана;  

1.5. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - по образец 

№2 към документацията – попълнено и подписано, с приложени към него: 

- оторизационни писма от производители на предложената техника – 5 бр., заверени 

копия; 

- официални технически характеристики от производителя на предложената техника за 

всяка една от позициите по спецификацията на Възложителя; 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП,  всяка една страница от 

Техническото предложение,  беше подписана на гърба, без да се показва информацията 

съдържаща се в нея, от членовете на комисията 

1.6. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията установи, че 

носителят съдържа надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от управителя на 

кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки“  

(ЕЕДОП) удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и 

финансовото състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно 

изискванията на документацията). 

1.7. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

1.8. Пълномощно на присъстващия представител на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“, гр. София – Вероника Валентинова Георгиева  

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участник №1.  

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и приложени 

към документацията на процедурата. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София и оповестяване на приложените 

документи. 
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В изпълнение на изискванията на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията установи наличието 

в опаковката на Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София 

на: 1. Документи за подбор  и 2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри“, 

който с оглед разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, беше подписан от трима от членове на 

комисията и от представителя на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София – 

Вероника Валентинова Георгиева. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта на кандидата -– 

надлежно попълнен и подписан; 

1.2. Заявление за участие в процедурата - по Образец №1 към документацията – 

надлежно попълнено и подписано; 

1.3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС - по Образец №5 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - по Образец №4 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.5. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари  - по образец №6 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.6. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - по образец 

№2 към документацията – попълнено и подписано, с приложени към него: 

- оторизационни писма от производители на предложената техника – 5 бр., заверени 

копия; 

- официални технически характеристики от производителя на предложената техника за 

всяка една от позициите по спецификацията на Възложителя; 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП,  всяка една страница от 

Техническото предложение,  с оглед заявено от Кандидат №2  в представената 

декларация за конфиденциалност, беше подписана на гърба, без да се показва 

информацията съдържаща се в нея,  от членовете на комисията и от представителя на 

Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София – Вероника Валентинова 

Георгиева  

1.7. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията установи, че 

носителят съдържа надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от управителя на 

кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки“  

(ЕЕДОП) удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и 

финансовото състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно 

изискванията на документацията). 

1.8. Документ на упълномощаване – нотариално заверен; 

1.9. Доказателства за изпълнени поръчки през последните три години; 

1.10. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и приложени 

към документацията на процедурата. 

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и приложени 

към документацията на процедурата. 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на участник №1. 

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и приложени 

към документацията на процедурата. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно 

предварителния график за работа, в закрито заседание, което започва в 16:00 часа на 

03.12.2019г., същата премина към обстоен преглед на приложените документи за допустимост 

на двамата кандидати. 

В 16:00 часа на 03.12.2019г., комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София документи и  

ЕЕДОП (на електронен носител), установяващи изпълнението на поставените от възложителя 

критерии за подбор отнасящи се до техническите и професионални способности. 
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Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София документи установяващи изпълнението на 

поставените от възложителя критерии за подбор отнасящи се до техническите и 

професионални способности. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта; 2. Заявление за участие 

в процедурата; 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;                     4. 

Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари; 5.  Пълномощно на присъстващия 

представител; 6. Електронен носител (компакт диск), съдържащ надлежно попълнен и 

подписан с електронен подпис от управителя на кандидата „Стандартен образец за Единния 

европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП), комисията не констатира 

несъответствия и непълноти относно тяхната форма като образец утвърден от възложителя и 

заявените със съдържането им факти и обстоятелства, съгласно утвърдените условия и 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и ЗОП, комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Технически и професионални възможности на кандидата, обявени от възложителя 

(Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и документацията на процедурата): 

ІІ.1.2. Относно поставеното минимално изискване да имат опит в изпълнението на 

доставки, идентични с предмета на обществената поръчка - участникът следва да е изпълнил 

дейности, с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, 

считано от датата за подаване на офертата. 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП изпълнението на  дейности, с предмет и 

обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата за 

подаване на офертата. 

ІV. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО  

ДОПУСТИМОСТТА  ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТ № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, 

ГР. СОФИЯ: 

С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, комисията  прие за установено:  

ІV.1. Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София е представил документи 

и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

свързани с технически и професионални възможности на кандидата и липсата на 

основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП, както и такива по чл.55 от 

ЗОП обявени от възложителя. 

ІV.2. Комисията не установява липси и несъответствия в така представените 

документи от кандидата по допускането му до участие в следващият етап на процедурата 

- Преглед на техническото предложение с оглед съответствие му на техническите  

параметри (включително и физическите такива) на  предлаганите марки и модели 

артикули  . 

 

Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София документи установяващи 

изпълнението на поставените от възложителя критерии за подбор отнасящи се до техническите 

и професионални способности. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 
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1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта; 2. Заявление за участие 

в процедурата; 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;                     4. 

Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари; 5.  Пълномощно на присъстващия 

представител; 6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП; 7. Доказателства за 

изпълнени поръчки през последните три години; 8. Електронен носител (компакт диск), 

съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от управителя на кандидата 

„Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП), 

комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като образец 

утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, съгласно 

утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и ЗОП, комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Технически и професионални възможности на кандидата, обявени от възложителя 

(Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. от Обявлението за откриване на процедурата –

публикувано в АОП и Европейски вестник и документацията на процедурата): 

ІІ.1.2. За поставеното минимално изискване да имат опит в изпълнението на доставки, 

идентични с предмета на обществената поръчка - участникът следва да е изпълнил дейности, с 

предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, считано от 

датата за подаване на офертата. 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП изпълнението на  дейности, с предмет и 

обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата за 

подаване на офертата и е приложил доказателства за това към офертата си. 

ІІІ. По изисквания относно техническото предложение участниците изчерпателно да 

посочат конкретните предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация, Срок за изпълнение на обществената поръчка и наличието на оторизационно 

писмо, издадено от производителя на предложената техника (или негов официален 

представител за Р. България) доказващо правото за извършване на доставка и монтаж:  

ІV. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО  

ДОПУСТИМОСТТА  ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТ № 2: – „ПАРАФЛОУ 

КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, ГР. СОФИЯ: 

С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София, комисията  прие за установено:  

ІV.1.Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София е 

представил документи и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по 

критериите за подбор свързани с технически и професионални възможности на кандидата и 

липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП, както и такива по чл.55 

от ЗОП обявени от възложителя. 

ІV.2.Комисията не установява липси и несъответствия в така представените документи 

от кандидата по допускането му до участие в следващият етап на процедурата - Преглед на 

техническото предложение с оглед съответствие му на техническите  параметри 

(включително и физическите такива) на  предлаганите марки и модели артикули. 

С оглед установеното обстоятелството че за двамата кандидати не е на лице хипотеза на 

чл.54, ал.8 от ППЗОП и не се налага прилагане на  разпоредбите на чл.54, ал.9-12 от ППЗОП, 

комисията взе единодушно следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска до участие в следващия етап на процедурата - Преглед на техническото 

предложение с оглед съответствие му на техническите  параметри (включително и 

физическите такива) на  предлаганите марки и модели артикули, както и актуалността 

на представените оторизационни писма. След оповестяване на протоколното решение,  

председателя на комисията обяви за приключило заседанието на 03.12.2019г и обяви че на 

05.12.2019г от 10,00 часа процедурата ще продължи с провеждането на закрито заседание 

на комисията, на което ще се извърши на актуалността на представените оторизационни 
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писма (доколкото същите се явяват елемент от техническото предложение),  преглед на 

техническите характеристики на предлаганите марки и модели артикули поотделно за 

двамата участници  и проверка за съответствие им с техническите параметри заявени от 

Възложителя,  

 

 На 05.12.2019г, комисия назначена със Заповед № 370/03.12.2019г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, се събра в 10:00 часа и продължи своето 

закрито заседание по  обявената процедура  с обект на поръчката – доставка и предмет на 

изпълнение: „Доставка, чрез закупуване на компютри, периферна техника и мобилни 

апарати, с осигурено гаранционно обслужване, за нуждите на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения „ДЛС/ДГС“, за срок 

от 36 месеца, считано oт датата на сключване на договора.“.“ , открита с Решение № 

14/25.10.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен на във 

връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 от ЗОП, и обявена с 

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 20191021-02711-0005. 

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД… – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ 

на СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1…чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Счетоводен отдел“ при СИДП ДП – Шумен; 

      4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – Системен администратор при СИДП ДП – Шумен 

С оглед  поставеното в  утвърдените от възложителя условия,  в подточка 2.5 на т.2 – 

„Техническо предложение“ от раздел V „Съдържане на опаковката за участие в процедурата“ - 

задължително изискване на наличие на оторизационни писма от съответния производител на 

предлаганата техника(или негов официален представител за Р. България)  , на основание чл.54, 

ал.13 от ППЗОП, комисията взе единодушно решение да бъде извършена проверка на 

актуалността  и авторството на информацията по представените от двамата участници 

оторизационни писма. В изпълнение на това решение, към съответните издатели на 

приложените оторизационни писма, на обявените от тях електрони адреси бяха изпратени  

идентични  писма с молба за потвърждаване актуалността и авторството на всяко едно от 

оторизационно писмо представено от кандидатите и индивидуализирано със съответен 

изходящ номер и дата. След изпращане на писмата по ел. поща и получаване на  съобщения за 

тяхното получаване, председателят на комисията обяви за приключило  заседанието на 

05.12.2019г , като уточни че следващото закрито заседание ще се поведе в първия работен ден 

след деня на получаване на последния отговор  от съответния адресат до който е изпратено 

запитването.  

 

На 19.12.2019г от 10,00 часа, след като беше установено че до  17,30 часа на 06.12.2019г 

всички адресати са потвърдили актуалността  и авторството на информацията по представените 

от двамата участници оторизационни писма комисията в състав: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД… – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ 

на СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Счетоводен отдел“ при СИДП ДП – Шумен; 

      4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – Системен администратор при СИДП ДП – Шумен,  

продължи  своето закрито заседание на комисията, на което извърши преглед на 

техническите предложения на предлаганите марки и модели артикули поотделно за 

двамата участници  и проверка за съответствие им с техническите  параметри 

(включително и физическите такива) заявени от Възложителя.  

 

ІІІ. По поставените задължителни изисквания на възложителя относно обстоятелството, 

че  техническите параметри на представените от участниците марки и модели артикули  и 
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техника  следва да съответстват  на минималните технически параметри  обявени от 

възложителя комисията установи следното:  

ІІІ.1. Констатации по представеното техническо предложение от Участник № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София  

Същият  е предоставил техническо предложение, което съдържа подробни технически 

характеристики за веки един артикул на предлаганата от него техника по марка и модел. След 

обстоен преглед на заявените технически характеристики и физически параметри на 

предлаганите артикули по марки и модели , комисията констатира, че Участник № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София предлага артикули с характеристики идентични и 

покриващи минималните задължителни  характеристиките обявени от  Възложителя, за всяка 

една от позициите по техническата спецификация и е определил коректно срока за изпълнение 

на поръчката, съобразен с минималното изискване на Възложителя. 

ІІІ.2. Констатации по представеното техническо предложение от Участник № 2: 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София. 

Същият е представил техническо предложение, което съдържа подробни технически 

характеристики на предлаганите от него артикули, като комисията констатира, че в частта за 

артикулите по т. 10, т. 11. т. 12, т. 13, т.14 и т.15 предлаганите от участника  артикули по 

физически характеристики, не отговарят на изискванията за физическите характеристики за 

съответния артикул съгласно утвърдената от възложителя техническата спецификация към 

процедурата. Така констатираните несъответствия на параметрите на предлаганите артикули 

по  т. 10, т. 11. т. 12 т. 13, т.14 и т.15  са съществени и определя обстоятелството, че 

предложеното от Участник № 2: „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София 

техническо предложение не отговаря и не покрива техническите изискванията на възложителя 

определени от него в утвърдената с документацията техническа спецификация.  

Доколкото в т.3, изречение второ на раздел ІV “Изисквания към офертите и 

необходими документи“ от утвърдените условия за провеждане на процедурата, 

Възложителят изрично е посочил, че не се допуска предлагане на алтернативни решения 

(повече от един вариант), а ал.10 на чл.54, от ППЗОП не допуска промяна на този етап на вече 

подадено техническо предложение, така констатираните несъответствия на параметрите на 

предлаганите артикули по т. 10, т. 11. т. 12, т. 13, т.14 и т.15, не могат да бъдат санирани 

предвид факта, че с това безспорно  води до промяна на вече подаденото и прието  техническо 

предложение.  

С оглед така установените комисията  взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

2.1. Допуска   Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, до участие в 

следващите етапи на процедурата  - отваряне на ценовите оферти, оповестяване на 

предложените от съответния кандидат цени, преглед на ценовите оферти за съответствие с 

изискванията на които следва отговарят по форма и финансов  ресурс  обявени от възложителя 

и класация на същите. 

 2.2. На основание чл.57, ал.1 от ПЗОП, във връзка с констатираните несъответствия 

на техническото предложение на Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ 

ООД, гр. София, относно физическите характеристики (дименсии) на предлаганите артикули 

по т. 10, т. 11. т. 12, т. 13, т. 14 и т. 15 от същото,  НЕ ДОПУСКА офертата на същия до 

участие в следващите етапи на процедурата -  отваряне на ценовите оферти, оповестяване на 

предложените от съответния кандидат цени, преглед на ценовите оферти за съответствие с 

изискванията на които следва отговарят по форма и финансов  ресурс  обявени от възложителя 

и класация на същите. 

2.3. На основание  чл.57, ал.3 от ППЗОП , определя следната дата на провеждана на 

етапа на открито заседание за отваряне на допуснатите до участие ценови оферти и 

оповестяване на предложените от съответния кандидат в тях цени, а именно:  

- 30.12. 2019г. от 14:00 часа в заседателната зала на СИДП ДП – гр. Шумен, ул. Петра 

№ 1, ет. 4 
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Взетите от комисията протоколни  решения отразени в настоящия протокол да се сведат 

до знанието на участниците в процедурата, като  протоколът се изпрати на същите на 

посочените от тях електрони адрес и се публикува в профила на купувача към досието на 

настоящата процедура.  

Съобщението за датата и часът на отваряне на допуснатите до участие ценови оферти да 

се публикува в профила на купувача към досието на настоящата процедура 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 19.12.2019 г. 

На 30.12.2019г., след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията определена 

със Заповед № 403/16.11.2018 г. 

 комисия назначена със Заповед № 370/03.12.2019г на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с 

обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване на компютри, 

периферна техника и мобилни апарати, с осигурено гаранционно обслужване, за нуждите 

на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални 

поделения „ДЛС/ДГС“, за срок от 36 месеца, считано oт датата на сключване на 

договора.“ , открита с Решение № 14/25.10.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен на във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 

от ЗОП, и обявена с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 20191021-02711-0005. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД… – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ 

на СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2…чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – Счетоводител при СИДП ДП – Шумен -на 

мястото на …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Счетоводен отдел“ при СИДП ДП – Шумен заменена 

поради отсъствието и със Заповед № 434/ 30.12.2019г. на зам. директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен, оправомощен със Заповед № 427/ 18.12.2019г; 

                  4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – Системен администратор при СИДП ДП – 

Шумен. 

                 се събра публично на открито заседание за отваряне на допуснатите ценови 

оферти в 14:00 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП ДП - 

Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4. 

Отварянето на ценовите предложения е публично, но представители на участниците не 

се явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. Новият член в комисията - г-жа 

Ралица Пламенова Райчева подписа декларация, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатата оферта на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“, гр. София, подробно описана в протокол № 1 от работата на комисията, а именно. 

В същия комисията констатира, че Участник № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София 

предлага артикули с характеристики идентични и покриващи минималните задължителни  

характеристиките обявени от  Възложителя, за всяка една от позициите по техническата 

спецификация и е определил коректно срока за изпълнение на поръчката, съобразен с 

минималното изискване на Възложителя: 

 Съобщено бе, че офертата на другия Участник № 2: „ПАРАФЛОУ 

КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София е отстранена от участие, поради несъответствие на 

техническата оферта с изискванията на Възложителя, което обстоятелство е подробно описано 

в Протокол № 1 от 03.12.2019 г. за работата на комисията, с оглед на което в настоящото си 

заседания, комисията няма да отваря плика с ценовото предложение на този участник. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник – 

Участник № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, при което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх № 5551/02.12.2019 

година, в 11:50 часа, на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София е непрозрачен, 

запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на комисията. 
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В плика се съдържа ценово предложение по образец № 3, съгласно документация за 

участие в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка на компютри, периферна техника и 

мобилни апарати, с осигурено гаранционно обслужване, без включен ДДС е 299 312,99 лв. 

(двеста деветдесет и девет хиляди триста и дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки). 

Единичните цени на предлаганата техника са следните: 
№ Описание Изисквания Мерна 

единица 

ОБЩО 

ПРОГНОЗНО 

К-ВО 

Един. 

каталожна 

цена с вкл. 

доставка 

Обща цена с 

вкл. 

доставка 

1 Компютърна 

конфигурация 

 
бр 80 1 047,76 83 820,80 

 
Процесор 4 физически ядра, базова 

честота 3.6GHz, 6MB Cache 

    

 
Оперативна памет 8 GB DDR4-2400, минимум 1 

свободен слот 

    

 
Твърд диск 1TB 7200rpm 

    

 
Видеокарта Вградена 

    

 
Звукова карта Вградена 

    

 
Мрежова карта 10/100/1000 Mbps 

    

 
Разширителни слотове 1х PCIe x16, 2х PCIe x1, 2х 

M.2 

    

 
Вградени портове 8х USB (минимум 4x USB 

3.1), Display Port, HDMI, 

VGA, RJ-45, Audio in, Audio 

out 

    

 
Оптично устройство DVD-Writer 

    

 
Клавиатура USB, LAT/BDS, от 

производителя на 

конфигурацията 

    

 
Мишка USB, оптична мишка, от 

производителя на 

конфигурацията 

    

 
Операционна система Microsoft Windows 10  Pro 

    

 
Сертификати Еnergy Star, СЕ, RoHS, MS 

Windows 10 WHCL 

    

 
Кутия Micro/Mini Tower 

    

 
Захранване 280W с 85% ефективност 

    

 
Сигурност TPM модул - TCG Certified, 

Cable lock slot 

    

       

 
Гаранция 36 месеца, възможност за 

проверка по сериен номер на 

уеб-сайта на производителя 

    

       

2 Лаптоп 
 

бр 40 1 250,33 50 013,20 
 

Процесор 2 физически ядра, 4 нишки, 

базова честота 2GHz, турбо 

честота 3.90 GHz, 4MB cache 

    

 
Оперативна памет 8 GB DDR4-2400, минимум 1 

свободен слот 

    

 
Твърд диск 1TB 5400rpm 

    

 
Мрежова карта Gigabit Ethernet 10/100/1000 

Мbps, WiFi 802.11 ac, 
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Bluetooth 4.0, възможност за 

вграждане на 4G модул  
Екран минимум 15,6 инча, IPS,  

FHD (1920 x 1080), Anti-

glare, вградена 720p уеб 

камера 

    

 
Видеокарта Вградена 

    

 
Звукова карта Вградена 

    

 
Вградени портове 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.1, 

Audio combo jack, RJ-45, 

HDMI или Display port, 

Media Card Reader 

    

 
Сигурност TPM модул, Fingerprint 

Reader 

    

 
Клавиатура LAT/BDS, със защита срещу 

разливане на течности 

    

 
Операционна система Microsoft Windows 10  Pro 

    

 
Изискване за 

сертификати 

Еnergy Star, СЕ, RoHS, MS 

Windows 10 WHCL 

    

 
Батерия минимум 8 часа автономна 

работа 

    

 
Тегло до 2,0 кг. 

    

 
Гаранция 36 месеца (включително 

батерията) 

    

 
Комплектация Захранване, чанта и мишка - 

от производителя на 

преносимия компютър 

    

3 Мишка МИШКА ОПТ. Разделителна 

способност 800dpi , USB 

интерфейс с преходник към 

PS/2 в комплекта 

бр 110 8,96 985,60 

4 Мишка безжична 
 

бр 45 17,69 796,05 
  

Безжична 
    

  
2.4 GHzRF технология 

    

  
USB Nano приемник 

    

  
Бутон за избор на скорост 

800/1600 dpi 

    

  
До 10м свързаност 

    

  
Работи с 1 бр. АА батерия 

    

5 Клавиатура КЛАВИАТУРА USB/PS2 бр 90 11,97 1 077,30 
  

USB интерфейс с преходни 

към PS/2 в комплекта 

    

  
кабел 1.5м 

    

  
10 000 000 натискания 

    

  
Ергономичен дизайн 

    

6 Клавиатура безжична + 

мишка комплект 

КЛАВИАТУРА + МИШКА бр 60 47,31 2 838,60 

  
Безжична връзка 

    

  
мини USB  приемник 

    

  
компактна безжична 

клавиатура и безжична 

мишка 

    

7 Копирна машина тип 2 
 

бр 20 787,74 15 754,80 
 

Тип Лазерно, монохромно, 

многофункционално 

устройство 

    

 
Функции Печат, Копиране, Сканиране 

    

 
Максимален формат на А3 

    



 

12 

 

хартията 
 

Скорост на печат 23 страници А4 в минута 
    

 
Максимално месечно 

натоварване 

Максимално месечно 

натоварване , 50000 стр. 

    

 
Време за отпечатване на 

първа страница 

8.8 секунди или по-малко 
    

 
Време за загряване приблизително 29 секунди 

    

 
Разделителна 

способност на 

печат/копиране 

600 x 600 dpi 
    

 
Продължително 

копиране 

1 - 99 копия 
    

 
Мащабиране при 

копиране 

25-400 % 
    

 
Капацитет за зареждане 

с хартия 

Стандартно: 250 листa ; 100 

листа байпас 

    

 
Тегло на хартията Tray 1: 60 to 163 g/m2; Tray 2: 

60 to 110 g/m2 

    

 
Памет 128 MB 

    

 
Интерфейси USB 2.0 

    

 
Функции на скенера TWAIN 

    

 
Допълнителни функции да 

    

 
Консумативи да 

    

8 Монитор I От производителя на 

конфигурацията, 

минимум23", ъгли на 

видимост 178° horizontal/178° 

vertical, FHD 1920х1080, 

контраст 1000:1, яркост 250 

cd/m2, VGA, Display port или 

HDMI 

бр 60 268,93 16 135,80 

9 Монитор II От производителя на 

конфигурацията, минимум 

21.5", ъгли на видимост 178° 

horizontal/178° vertical, FHD 

1920х1080, контраст 1000:1, 

яркост 250 cd/m2, VGA, 

Display port или HDMI 

бр 30 224,91 6 747,30 

10 Лазерен принтер I СКОРОСТ НА ПЕЧАТ - 22 

СТР./МИН 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА 

ПРИНТИРАНЕ - 600 X 

600DPI 

ПАМЕТ 128 МВ, 

ПРОЦЕСОР 600 MHZ                  

Входяща тава 150листа                                      

Изходяща тава 100листа 

МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 

10 000 СТР. 

ИНТЕРФЕЙС USB 2.0 

ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ - НЕ 

КОНСУМАТИВ В 

КОМПЛЕКТА ЗА 700 СТР 

СТАНДАРТЕН 

КОНСУМАТИВИ (1600 

СТР.)                                                                  

Размери 364.7 x 247.3 x 190.6 

mm                              

Поддържани ОС Windows 

8/7 / Vista / XP / 2000/2008 R2 

/ 2008/2003, Mac OS X 10.5 - 

10.8, different Linux                                                

бр 25 137,46 3 436,50 
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Цвят : бял 

11 Лазерен принтер II СКОРОСТ НА ПЕЧАТ - 22 

СТР./МИН 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА 

ПРИНТИРАНЕ - 600 X 

600DPI 

ПАМЕТ 128 МВ, 

ПРОЦЕСОР 600 MHZ                  

Входяща тава 150листа                                      

Изходяща тава 100листа 

МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 

10 000 СТР. 

ИНТЕРФЕЙС USB 2.0 

ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ - НЕ 

КОНСУМАТИВ В 

КОМПЛЕКТА ЗА 700 СТР 

СТАНДАРТЕН 

КОНСУМАТИВИ (1600 

СТР.)                                                                  

Размери 364.7 x 247.3 x 190.6 

mm                              

Поддържани ОС Windows 

8/7 / Vista / XP / 2000/2008 R2 

/ 2008/2003, Mac OS X 10.5 - 

10.8, different Linux                                                

Цвят : бял 

бр 10 137,46 1 374,60 

12 Мултифункционално 

устройство I 

ПРИНТ/СКЕНЕР/КОПИР 

ЛАЗЕРЕН A4 

ПРИНТЕР, КОПИР, 

СКЕНЕР 

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ 22 

СТР./МИН 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА 

ПРИНТИРАНЕ 600X600 DPI 

СКЕНЕР - ЦВЕТЕН CIS, 600 

X 600 DPI 

ПАМЕТ 128 МВ, 

ПРОЦЕСОР 600 MHZ 

МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 

10 000 СТР.       Входяща 

тава 150листа                                      

Изходяща тава 100листа 

ИНТЕРФЕЙС USB 2.0 

СТАРТОВ ТОНЕР ЗА 700 

СТР. 

КОНСУМАТИВИ: (1600 

СТР.)           

Размери: 398 x 288 x 231.1мм                                 

Поддържани ОС Windows 

8/7 / Vista / XP / 2000/2008 R2 

/ 2008/2003, Mac OS X 10.5 - 

бр 35 207,79 7 272,65 
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10.8, different Linux                                                

Цвят Бял 

13 Мултифункционално 

устройство - цветно 

Разделителна способност   

600 x 600 dpi 

2400 dpi с Imageret   

Скорост на печат   Черно - 16 

стр./мин. 

Цветно - 16 стр./мин 

Скорост на копиране Черно - 

16 стр./мин. 

Цветно - 16 стр./мин.  

Време за първа страница   

Черно - 12 сек. 

Цветно - 14 сек.  

Памет (стандартна) 256 MB 

RAM  

Капацитет на консумативите 

Черно - 1 100 стр. 

Цветно - 900 стр.  

Листоподаваща система  1) 

касета за 150 листа 

2) ADF за 35 листа  

Стандартни 

интерфейси/портове 10/100 

Ethernet RJ-45 Port 

WiFi 802.11b/g/n Wireless 

USB 2.0 Port  

Дисплей и контролен панел  

3 светлинни индикатора  

Размери Ш х Д х В   435 x 

435 x 343 mm 

бр 13 476,46 6 193,98 

14 Мултифункционално 

устройство II 

ПРИНТЕР, КОПИР, 

СКЕНЕР, ФАКС 

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ - 22 

СТР./МИН 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА 

ПРИНТИРАНЕ - 600 x 600 

dpi                                                                               

Входяща тава 150листа                                      

Изходяща тава 100листа                                         

Листо подаващо за 35листа 

СКЕНЕР - ЦВЕТЕН CIS, 600 

x 600 dpi    

ФАКС -33,6 KBPS, 8MB 

ПАМЕТ (600стр.) 

ПАМЕТ 256 МВ, 

ПРОЦЕСОР 600 MHZ 

МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ 

12 000 СТР.                        

бр 4 309,33 1 237,32 
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ИНТЕРФЕЙС USB 2.0 

КОНСУМАТИВ: (1600 стр.)       

Размери 415.1 x 511.4 x 

423.7мм                                   

Поддържани ОС Windows 

8/7 / Vista / XP / 2000/2008 R2 

/ 2008/2003, Mac OS X 10.5 - 

10.8, different Linux                                                 

Цвят бял 

15 Мултифункционално 

устройство III 

Принтер скорост черно, 28 

стр./мин 

Разделителна способност 

1200x1200 dpi 

Процесор 600 MHz 

Вградена памет 256 MB 

Мрежа built-in Fast Ethernet 

10/100Base-TX network port 

Двустранен печат  

Листо подаващо устройство 

(ADF) 35 sheets 

Копир Speed: Black (A4): 28 

cpm;  

Resolution: Black (text and 

graphics): 600 x 600 dpi 

Скенер Speed:15 ppm Type: 

Flatbed, ADF; Technology: 

Contact Image Sensor (CIS); 

Resolution Hardware: 

Enhanced: 1200 dpi 

Размери, mm 403 x 624.4 x 

455.6мм 

Цвят - бял 

бр 10 336,40 3 364,00 



 

16 

 

16 Мобилен апарат I Размер на екрана 5.8 '', 1440 x 

2960 pixels 

Операционна система 

Android 8 (Oreo) 

Версия на операционната 

система Android OS, v8 

(Oreo) 

Процесор Octa-Core 

Памет 4 GB 

Вградена памет 64 GB 

storage 

Задна камера 12 MP 

Предна камера 8 MP 

Тип на SIM картата Dual 

Nano-SIM 

Цвят Blue 

Батерия Li-Ion 3000 mAh 

Тегло 0.163 

Fingerprint  

NFC  

Тип на екрана Super 

AMOLED capacitive 

touchscreen, 16M colors 

Наименование на процесора 

Octa-core (4x2.7 GHz 

Mongoose M3 & 4x1.8 GHz 

Cortex-A55) 

Защита на екрана Corning 

Gorilla Glass 5 

Аудио Vibration 

MP3 

WAV ringtones 

Чипсет Exynos 9810 Octa 

Видео адаптер Mali-G72 

MP18 

GPS  

GPRS  

EDGE  

WLAN  

Bluetooth 

USB Yes, USB Type-C 

бр 25 919,11 22 977,75 

17 Мобилен апарат II Размер на екрана 6.4” FHD+ 

Операционна система 

Android 9 (Pie) 

Процесор Octa-Core 

Памет 4 GB 

Вградена памет 128 GB 

storage 

Задна камера 25 MP+5 MP+8 

MP 

Предна камера 25 MP 

Тип на SIM картата Dual SIM 

Цвят Black 

Батерия Li-Ion 4000 mAh 

Тегло 0.165 

Тип на екрана Infinity-U 

Super AMOLED 

Наименование на процесора 

Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 

GHz) 

Защита на екрана Corning 

Gorilla Glass 3 

Аудио MP3 

 Vibration 

Чипсет Exynos 9610 

бр 34 1 058,60 35 992,40 
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18 Мобилен апарат III Версия на операционната 

система Android 8.1,MIUI 9 

Процесор Octa-Core 

Памет 3 GB 

Вградена памет 32 GB 

storage 

Задна камера 12+5MP 

Предна камера 16 MP 

Тип на SIM картата Dual 

Nano-SIM 

Цвят Blue 

Батерия Li-Po 3080 mAh 

Fingerprint  

Тип на екрана IPS 

Наименование на процесора 

Qualcomm® Snapdragon 625 

Octa-Core (8 x 2.00GHz) 

Аудио WAV ringtones 

MP3 

Vibration 

Видео адаптер Adreno 506 

@650MHz GPU 

GPS  

WLAN  

Bluetooth  

USB Yes, microUSB 

бр 70 279,17 19 541,90 

19 Операционна система за 

инсталиране на нов 

компютър 

Програмен продукт с 

лицензен стикер, Microsoft 

Windows Pro 10 64Bit BG Intl 

1pk DSP DVD 

бр 60 288,12 17 287,20 

20 Мултимедиен проектор Тегло(kg) 2.4 

Технология на проектора 

3LCD 

Максимална височина (mm) 

82 

Максимална ширина (mm) 

302 

Стандартна разделителна 

способност SVGA (800 x 

600) 

Максимална дълбочина (mm) 

237 

Стандартен формат 4:3 

Яркост в ANSI Lumens 3200 

Яркост в ANSI Lumens 

(икономичен режим) 1985 

Контраст 15 000:1 

Размер на проекцията от 30 

до 350 инча 

Възможност за zoom Manual 

Живот на лампата, часове 6 

000h 

Живот на лампата при 

икономичен режим 10 000h 

Брой VGA (D-Sub) портове 1 

Брой HDMI портове 1 

USB 1 x USB (Type B) 

1 x USB (Type A) 

Ниво на шум (dB) 37 

Ниво на шум (икономичен 

режим), (dB) 28 

Wi-Fi Optional 

Цвят на продукта White 

бр 4 616,31 2 465,24 

ОБЩО 
 

  8 431,81 299 312,99  
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Предложените от участника цени са съобразени и не надвишават цените, посочени в 

Протокол № 209/12.02.2019г. и Решение № 7 от същия, на УС на СИДП ДП - Шумен, което 

изискване е обявено от Възложителя в документацията по обществената поръчка. 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта. 

След изчитане на ценовото предложение председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовото 

предложение на единствения участник, констатира, че същото отговаря на предварително 

заложените изисквания на възложителя. 

От направената проверка на предложените единични и общи цени за даден артикул, 

комисията не констатира наличие на сборни грешки сгрешени суми в така предложената 

ценова оферта 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП и въз основа на обявения критерий  „най-ниска 

цена” комисията класира участниците, както следва: 

на I (първо), единствено място - КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София. 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да определи с 

решение – класираният на първо място участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София с 

ЕИК 000885099 за изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване на компютри, 

периферна техника и мобилни апарати, с осигурено гаранционно обслужване, за нуждите 

на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални 

поделения „ДЛС/ДГС“, за срок от 36 месеца, считано oт датата на сключване на 

договора.“ , открита с Решение № 14/25.10.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен на във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 

от ЗОП, и обявена с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 20191021-02711-0005, след 

утвърждаване на протоколите от работата на настоящата комисия, и да сключи с него договор 

за изпълнение на поръчката, при следните основни параметри на окончателната оферта: 

- Предлаганата обща крайна цена за доставка на компютри, периферна техника и 

мобилни апарати, с осигурено гаранционно обслужване, без включен ДДС е 299 312,99 лв. 

(двеста деветдесет и девет хиляди триста и дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки), 

разпределена по единични цени, подробно посочени за всеки един артикул от ценовата оферта 

на Участник № 1 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София; 

- Със заявени задължителни минимални изисквания на технически параметри на които 

следва да отговарят компютри, периферна техника и мобилни апарати – съгласно 

посоченото в техническото предложение  на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София (образец 

№ 2); 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/………….. (…чл. 59 от ЗЗЛД… – адвокат при ШАК и 

обслужващ юрист при ЦУ на СИДП ДП – Шумен). 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1. ………/П/…………… (…чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при ЦУ на 

СИДП ДП – Шумен) 
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                               2. …………/П/…………. (…чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на 

СИДП ДП – Шумен) 

 

                    3. ………/П/………… (…чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на 

СИДП ДП – Шумен) 

 

        4. ….……/П/…………(…чл. 59 от ЗЗЛД… – системен администратор при 

ЦУ на СИДП ДП - Шумен) 

 

 


