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Изх. № ДЛ009696 от 28.11.2017г.  

 

 

До  

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за доставка, 

възлагана по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА 

КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“, която обществена 

поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 17 от 16.11.2017 г., вписано заедно с 

одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0011 и публикувано заедно с 

одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на 

възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ009696 от 24.11.2017г. за разяснение по условията 

на обществена поръчка с горепосочения предмет, в качеството ми на възложител на основание 

чл.33, ал.2 от ЗОП давам следните отговори на зададени от заинтересовано лице въпроси, както 

следва:  

 

 

Въпрос № 1:  

Въпрос към точка XII. „Минимални технически изисквания за Интерактивна дъска - 43 броя“: 

Какво разбирате под – Резолюция – Мин. 32000 х 32000 px?  

Отговор № 1:  

Една от характеристиките на интерактивните дъски е Резолюция (разделителна способност) при 

допир. За това техническо изискване възложителят е имал предвид посочените показатели: мин: 

32000 x 32000. 

 

 

Въпрос № 2:  

Въпрос към точка XII. „Минимални технически изисквания за Интерактивна дъска - 43 броя“: 

При положение че интерактивната дъска позволява работа с пръст и съответно с всякакъв молив, 

стилус или подобни, трябва ли да се предложат специални 2 броя стилуси? 

Отговор № 2:  

Изискването е да има 2 броя стилуси, но не специални, а да бъдат съвместими в употребата им с  

интерактивната дъска. Мотивът в изискването се състои в целите да бъде постигнато по-лесно и 

удобно използването на дъските, както и да се избегне замърсяването им при непосредствения 

допир с пръстите. 

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=815392&newver=2
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Въпрос № 3:  

Въпрос по точки V. „Минимални технически изисквания за Късофокусен мултимедиен проектор и 

стойка за монтаж на късофокусен проектор - 21 броя“, VI. „Минимални технически изисквания за 

Мултимедиен проектор - 10 броя“  и VII. „Минимални технически изисквания за Късофокусен 

мултимедиен проектор и стойка за монтаж на късофокусен проектор - 32 броя: 

Трябва ли да се отговорят точно на минималните изисквания - ако се чете еквивалентни – как ще 

оцените дали дадена характеристика е еквивалентна и ще я приемете или не отговаря и ще 

отхвърлите цялата оферта?  

Отговор № 3:  

С Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка, 

възложителят в съответствие със законовите изисквания, закрепени в разпоредбите на чл.48 и сл. 

от ЗОП, е определил необходими характеристики на предмета на поръчката чрез посочване на 

работни характеристики и функционални изисквания, като с оглед подробното посочване в 

описанията на предмета на поръчката е налице добавка „или еквивалентно/и“. В отговор на 

зададения въпрос указвам, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия, като за извършването на оценка дали дадена 

харатеристика е еквивалентна се преценят възможностите на техниката, отпределени от 

съвкупността от характеристиките й. 

 

 

Въпрос № 4:  

Въпрос по точки V. „Минимални технически изисквания за Късофокусен мултимедиен проектор и 

стойка за монтаж на късофокусен проектор - 21 броя“, VI. „Минимални технически изисквания за 

Мултимедиен проектор - 10 броя“  и VII. „Минимални технически изисквания за Късофокусен 

мултимедиен проектор и стойка за монтаж на късофокусен проектор - 32 броя: 

Задедените опции – безжичен модул и модул за поддръжка на функция – задължителни ли са и 

трябва ли да се включат в ценовата оферта, или трябва само да се посочи, че съществуват и могат 

да се поръчат отделно? 

Отговор № 4:  

Под опции имам предвид допълнителни възможности. Това означава, че предлаганите от всеки 

участник устройства трябва да имат възможност за добавянето на тези допълнителни модули. 

Предлаганите проектори трябва да притежават тези допълнителни възможности, но самите 

модули не следва да се набавят и инсталират от участника, определен за изпълнител. Проекторите 

следва да дават възможност за съвместимост при инсталиране на посочените допълнителни 

модули, като набавянето им не е част от предмета на поръчката, а се извършва впоследствие по 

преценка на възложителя. 

 

 

Въпрос № 5:  

Въпрос по точки V. „Минимални технически изисквания за Късофокусен мултимедиен проектор и 

стойка за монтаж на късофокусен проектор - 21 броя“, VI. „Минимални технически изисквания за 

Мултимедиен проектор - 10 броя“  и VII. „Минимални технически изисквания за Късофокусен 

мултимедиен проектор и стойка за монтаж на късофокусен проектор - 32 броя: 

Какво разбирате под – модул за поддръжка на функция интерактивна дъска в проектора – 

попринцип дъската винаги се свързва към компютър, а не към проектора – предполагаме със 

сигурност може това да е опция, описана от конкретен производител /или некоректен превод на 

такава/, но пак възникава въпросът как ще оцените специфична функция от друг производител 

дали е еквивалентна, или не? 
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Отговор № 5:  

Модул за поддръжка на функция интерактивна дъска е модул, който може да бъде добавен към 

проектора и да превърне равна повърхност в интерактивна дъска. Самият модул не следва да се 

набавя и инсталира от участника, определен за изпълнител. Проекторите следва да дават 

възможност за съвместимост при инсталиране на посочения модул, като набавянето му не е част 

от предмета на поръчката, а се извършва впоследствие по преценка на възложителя. 
 

/Налице са положени подпис и печат от възложителя, като същите са заличени на 

основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/. 
 

С уважение,  

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 


