
             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 

1 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с 

предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, чието изпълнение 

е разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на различни 

видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно 

оборудване и принадлежности; и Обособена позиция № 2: Доставка на учебно оборудване 

и принадлежности, в това число пособия и музикални системи и инструменти, 

включително и във вид на играчки, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 1 от дата 24.01.2018 г., вписано в Регистъра на обществените поръчки 

при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-

0001 и публикувано заедно с одобреното с него обявление за поръчка и документацията  на 

интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2221.  

 

 

Днес, 20.03.2018 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България 

№ 12, в изпълнение на заповед № ОП-6/09.03.2018г.  на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

 

Председател:  

Милена Милкова Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

Румен Федев Романов– гл. експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян. 

Инж. Цвятко Момчилов Каменов – гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Василка Димитрова Гатешка – гл. експерт в дирекция „ФСДНБ“ в община Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и чл.57, 

ал.1-3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане на техническите 

предложения на участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор, и извършване на оценяване съгласно 

одобрената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертата. 
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 2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците по 

обособени позиции на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери по обособени 

позиции дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническите спецификации: 

 

2.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
 

  

2.1.1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с изискуемите 

приложения към него, включващи документи от производителите на предлаганото 

оборудване и принадлежности, съдържащи технически описания, представени под 

формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, сертификати и 

декларации за съответствие, хипервръзки към официални сайтове на производители; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 3; и Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно 

Образец № 4, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 2 /словом два/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Участникът предлага следните различни видове компютърно, аудио-визуално, 

домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности, както 

следва: 

 

1. 

 

Компютър тип Compute Stick  – 2 броя 
Марка: intel 

Модел: STK1A32SC 

Гаранция: 24 месеца 

 

2. 

 

Непрекъсваем ТЗИ  – 5 броя 
Марка: Eaton  

Модел: 5E1100i USB 

Гаранция: 24 месеца 

 

3. 

 

Публичен дисплей - 3 броя 

Марка: Samsung 

Модел: DB40E 

Гаранция: 36 месеца 
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4. 

 

Телевизор - 6 броя 

Марка: Samsung 

Модел: 32M5602 

Гаранция: 24 месеца 

 
 

5. 

 

Преносим твърд диск – 7 броя 

Марка: Transcend 

Модел: Storejet 25D3 

Гаранция: 36 месеца 

 
 

6. 

 

Тонколони за компютър - 35 броя 

Марка: TRUST 

Модел: VIGOR2.1 SUBWOOFER 

SPEAKER SET 

Гаранция: 24 месеца 

 

 

7. 

 

Документална камера – 5 броя 

Марка: TRIUMPH BOARD 

Модел: A405 Document Camera 

Гаранция: 24 месеца 

 

8. 

 

Съдомиялна машина  – 5 броя 
Марка: Gorenie 

Модел: GS 52115X 

Гаранция: 60 месеца 

 

9. 

 

Телескоп – 1 брой 

Марка: CELESTRON 

Модел: ASTROMASTER 130EQ 

Гаранция: 24 месеца 

 

10. 

 

Микроскоп – 28 броя 

Марка: CELESTRON 

Модел: LABS CM2000CF 

Гаранция: 24 месеца 

 
 

11. 

 

Преносима интерактивна дъска - 7 

броя 

Марка: Hanshin board 

Модел: Infinity Portable IWB 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

12. 

 
 

Кабел – 5 броя 

Марка: Roline  

Модел: HDMI M - HDMI M, 10м 

Гаранция: 24 месеца 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно: За всеки предложен вид компютърно, аудио-

визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности, 

участникът е представил всички изискуеми данни за марка, модел, производител, работни 

характеристики и функционални изисквания. При преглед на предложението на 

участника комисията констатира, че работните характеристики и функционални 

изисквания на предложените видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично 

и телекомуникационно оборудване и принадлежности, съответстват на минималните 

изисквания на възложителя съгласно Техническите спецификации, представляващи 

Книга I, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените 

технически и функционални параметри се потвърждават напълно от представените от 

участника документи от производителите на предлаганото оборудване и принадлежности 

под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, сертификати и 

декларации за съответствие, хипервръзки към официални сайтове на производители.  
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Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 
  

2.1.2. „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с изискуемите 

приложения към него, включващи документи от производителите на предлаганото 

оборудване и принадлежности, съдържащи технически описания, представени под 

формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, сертификати и 

декларации за съответствие, хипервръзки към официални сайтове на производители; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 3; и Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно 

Образец № 4, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 1 /словом един/ 

календарен ден, считан от датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Участникът предлага следните различни видове компютърно, аудио-визуално, 

домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности, както 

следва: 

 

1. 

 

Компютър тип Compute Stick  – 2 броя 
Марка: intel Compute Stick   

Модел: STK1AW32SC 

Гаранция: 24 месеца 

 

2. 

 

Непрекъсваем ТЗИ  – 5 броя 
Марка: Eaton  

Модел: 5E UPS,1100 VA 

Гаранция: 24 месеца 

 

3. 

 

Публичен дисплей - 3 броя 

Марка: Samsung 

Модел: DC40E 

Гаранция: 36 месеца 

 

4. 

 

Телевизор - 6 броя 

Марка: Samsung 

Модел: UE32M5602AKXXH 

Гаранция: 24 месеца 
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5. 

 

Преносим твърд диск – 7 броя 

Марка: Transcend 

Модел: Storejet 25H3P 

Гаранция: 36 месеца 

 
 

6. 

 

Тонколони за компютър - 35 броя 

Марка: Microlab 

Модел: FC330 

Гаранция: 24 месеца 

 

 

7. 

 

Документална камера – 5 броя 

Марка: TRIUMPH BOARD 

Модел: A405  

Гаранция: 24 месеца 

 

8. 

 

Съдомиялна машина  – 5 броя 
Марка: Hansa 

Модел: ZWM407WH 

Гаранция: 60 месеца 

 

9. 

 

Телескоп – 1 брой 

Марка: CELESTRON 

Модел: ASTROMASTER 130EQ 

Гаранция: 24 месеца 

 

10. 

 

Микроскоп – 28 броя 

Марка: CELESTRON LABS 

Модел: CB2000CF 

Гаранция: 24 месеца 

 
 

11. 

 

Преносима интерактивна дъска - 7 

броя 

Марка: SCOLA 

Модел: SCOLA Portable  

Гаранция: 12 месеца 

 
 

12. 

 
 

Кабел – 5 броя 

Марка: Roline  

Модел: 11.99.5546 

Гаранция: 24 месеца 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно: За всеки предложен вид компютърно, аудио-

визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности, 

участникът е представил всички изискуеми данни за марка, модел, производител, работни 

характеристики и функционални изисквания. При преглед на предложението на 

участника комисията констатира, че работните характеристики и функционални 

изисквания на предложените видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично 

и телекомуникационно оборудване и принадлежности, съответстват на минималните 

изисквания на възложителя съгласно Техническите спецификации, представляващи 

Книга I, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените 

технически и функционални параметри се потвърждават напълно от представените от 

участника документи от производителите на предлаганото оборудване и принадлежности 

под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, сертификати и 

декларации за съответствие, хипервръзки към официални сайтове на производители.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
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2.1.3. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, но не са спазени условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения към него, включващи 

документи от производителите на предлаганото оборудване и принадлежности, 

съдържащи технически описания, представени под формата на технически 

спецификации, каталози, брошури, хипервръзки към официални сайтове на 

производители; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

изготвена съгласно Образец № 3; и Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 1 /словом един/ 

календарен ден, считан от датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Участникът предлага следните различни видове компютърно, аудио-визуално, 

домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности, както 

следва: 

 

1. 

 

Компютър тип Compute Stick  – 2 броя 
Марка: intel Compute Stick   

Модел: STCK1A32WFC 

Гаранция: 24 месеца 

 

2. 

 

Непрекъсваем ТЗИ  – 5 броя 
Марка: Eaton  

Модел: 5E1100iUSB 

Гаранция: 24 месеца 

 

3. 

 

Публичен дисплей - 3 броя 

Марка: Samsung 

Модел: DC 40E 

Гаранция: 36 месеца 

 

4. 

 

Телевизор - 6 броя 

Марка: LG 

Модел: LG32LF650V 

Гаранция: 24 месеца 

 
 

5. 

 

Преносим твърд диск – 7 броя 

Марка: Western Digital 

Модел: WDBYNN0010B 

Гаранция: 36 месеца 

 
 

6. 

 

Тонколони за компютър - 35 броя 

Марка: Trust 

Модел: Trust Vigor 2.1 

Гаранция: 24 месеца 
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7. 

 

Документална камера – 5 броя 

Марка: TRIUMPH  

Модел: A405  

Гаранция: 24 месеца 

 

8. 

 

Съдомиялна машина  – 5 броя 
Марка: Hansa 

Модел: ZWM 406 WH 

Гаранция: 60 месеца 

 

9. 

 

Телескоп – 1 брой 

Марка: Celestron Astromaster 

Модел: AstroMaster 130EQ 

Гаранция: 24 месеца 

 

10. 

 

Микроскоп – 28 броя 

Марка:  

Модел: B1-220ASC 

Гаранция: 24 месеца 

 
 

11. 

 

Преносима интерактивна дъска - 7 

броя 

Марка: SCOLA 

Модел: SCOLA Portable  

Гаранция: 12 месеца 

 
 

12. 

 
 

Кабел – 5 броя 

Марка: ROYAL  

Модел: HDMI-HDMI/10 

Гаранция: 24 месеца 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно:  

За всеки предложен вид компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и 

телекомуникационно оборудване и принадлежности, участникът е представил данни за 

марка, модел, производител, работни характеристики и функционални изисквания. При 

преглед на предложението на участника комисията констатира, че: работните 

характеристики и функционални изисквания за част от предложените видове 

компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и 

принадлежности, не съответстват на минималните изисквания на възложителя съгласно 

Техническите спецификации, представляващи Книга I, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка; работните характеристики и функционални 

изисквания за част от предложените видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, 

оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности не се потвърждават 

напълно от представените от участника документи от производителите на предлаганото 

оборудване и принадлежности, както следва:  

- За предложеният Компютър тип Compute Stick  – 2 броя, участникът е посочил 

марката и модела на производителя, а именно - Марка: intel, Модел: STCK1A32WFC, 

както и технически параметри, но посочените технически параметри не се 

потвърждават с документи, съдържащи технически описания от производителя им. 

Като приложение към предложението си за посочения артикул участникът не е 

представил изискуемите - Заверени копия от документи, съдържащи технически 

описания от производителя/ите (технически каталози/брошури от производителя/ите; 

данни от интернет сайта/овете на производителя/ите, придружени със съответни 

хипервръзки; документи от акредитирана/и/сертифицирана/и организация/и; и/или 
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друг/и еквивалентен/ни документ/и). Вместо документ от производител е представено 

единствено описание на технически характеристики, за които не може да бъде 

установено за кой продукт се отнасят, тъй като липсва посочване на марка и модел, за 

който се отнасят посочените характеристики. Това описание не може да се приеме 

като документ, удостоверяващ и потвърждаващ декларираните технически параметри 

за предлагания модел, тъй като не предоставя данни от производителя, не е ясно за 

кой модел се отнася и дали е относим към предложението на участника.  На следващо 

място в Предложението за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 2 

за предложения артикул в графата - Препратки към техническите и функционални 

параметри и характеристики без данни за цени,  в полето, в което участникът следва 

да представи данни за документи, съдържащи технически описания от 

производителя/ите, е посочен интернет адрес, който не представлява препратка към 

интернет сайта на производителя, а и самият документ не съдържа техническо 

описание на предлагания от участникът модел STCK1A32WFC, а за други два модела 

- STK1AW32SC и STK1A32SC, които са неотносими към предложението на 

участника и не биха могли да послужат като потвърждение на декларираните данни за 

технически параметри и съответно за покриване на минималните изисквания на 

възложителя. Във връзка с породените съмнения относно техническите 

характеристики на предлагания продукт комисията извърши справка  на интернет 

страницата на производителя - https://ark.intel.com/products/86612/Intel-Compute-Stick-

STCK1A32WFC , при което се установиха следните несъответствия: В Техническите 

спецификации, т. 1.1. Минимални технически изисквания за Компютър тип Compute 

Stick  – 2 броя, възложителя е посочил като минимално изискване към Процесора - 

литография - максимално 14 nm, а видно от сайта на производителя, предлагания 

модел е с литография 22 nm, поради което същият не отговаря на минималните 

изисквания, посочени в техническите спецификации. Освен това в същата точка за 

продукта са въведени изисквания за Поддържани интерфейси - Мин. USB2.0 x 

1;USB3.0 x 1;HDMI x 1, видно от сайта на производителя, предлагания модел не 

притежава USB3.0, което обстоятелство отново обосновава извода, че предложения 

артикул не покрива минималните изисквания на възложителя за продукта, посочени в 

техническите спецификации. 

- За предложеният Преносим твърд диск – 7 броя, участникът е посочил марката и 

модела, а именно - Марка: Western Digital, Модел: WDBYNN0010B, както и 

технически параметри, но част от посочените технически параметри не се 

потвърждават с документи, съдържащи технически описания от производителя 

им. Комисията извърши справка  на интернет страницата на производителя, на 

следните адреси: - 

https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/user_manual/

4779-705155.pdf , 

https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/product_over

view/4178-707231.pdf, при което не се установи в явен вид /каквото е изискването 

на възложителя/ наличие по отношение на предложения артикул на система за 

защита срещу удар и за файлова компресия. 

- За предложеният Микроскоп – 28 броя, участникът е посочил производител - 

Motic и модела: B1-220ASC, както и технически параметри, но част от посочените 
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технически параметри не се потвърждават с документи, съдържащи технически 

описания от производителя им. При преглед на представените от участника 

документи, съдържащи технически описания, които не са от производителя и 

посочения от участника сайт - https://bmf-bg.com/index.php/component/k2/item/154-

b1220asc, който също не е на производителя на предлагания артикул, комисията 

извърши справка и на официалния сайт на производителя - 

http://www.motic.com/As_B1_compoundmicroscope/product_168.html, като не 

установи удостоверяване на информацията за стойностите на увеличението и за 

наличието на аксесоар, включващ минимум 8 подготвени слайда.  

Съгласно изискванията на Възложителя, закрепени в т.6.5, б. „б“ на раздел V -Указания 

за подготовка на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

на процедурата, представляващи Книга ІI, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка и т.6 от Техническите спецификации, представляващи Книга I, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, задължение на всеки 

участник е в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, за всеки 

артикул задължително да бъдат нанесени всички изискуеми данни – характеристики, 

производител, марка, модел и т.н., а посочените технически параметри на предлаганото 

оборудване и принадлежности трябва да се потвърждават с документи, съдържащи 

технически описания от производителя/ите им. От тези документи трябва да се виждат в 

явен вид техническите параметри, по които дадените оборудване и принадлежности 

съответстват на заложените минимални технически спецификации. Изрично е посочено: - 

в случай че приложените документи, съдържащи технически описания от производителя, 

не потвърждават предложените характеристики на оборудването и принадлежностите, 

участникът ще бъде отстранен.  

Всяко едно от посочените обстоятелства обуславя самостоятелно основание за 

отстраняване на участника, поради наличие на нередовност на офертата, несъответствие с 

предварително обявените условия и извод, че участникът не е представил оферта, която 

да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е 

изпълнил задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

 

2.2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО 

ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ 

И МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ВЪВ ВИД НА ИГРАЧКИ 

 
  

2.2.1. „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 
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Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с изискуемите 

приложения към него, включващи документи от производителите на предлаганото 

оборудване и принадлежности, в това число пособия и музикални системи и 

инструменти, включително и във вид на играчки, съдържащи технически описания, 

представени под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, 

хипервръзки към официални сайтове на производители; Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; и 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4, като 

поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 1 /словом един/ 

календарен ден, считан от датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Участникът предлага следните оборудване и принадлежности, в това число пособия и 

музикални системи и инструменти, включително и във вид на играчки, както следва: 

 

1. 

 

Многофункционална музикална 

система –  10 броя 

Марка: Philips  

Модел: MCM2300 

Гаранция: 24 месеца 

 

2. 

 

Флипчарт  – 4 броя 
Марка: Bi-Office 

Модел: 24844-A 

Гаранция: 24 месеца 

 

3. 

 

Акордеон  – 1 брой 

Марка: Victory  

Модел: 60BS 

Гаранция: 24 месеца 

 

4. 

 

Детско пиано  – 1 брой 

Марка: SIMBA 

Модел: My Musik World 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

5. 

 

Детска китара  – 1 брой 

Марка: OCIE 

Модел: Classical guitar 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

6. 

 

Детски тромпет – 1 брой 

Марка: REIG 

Модел: SKU:075751 

Гаранция: 12 месеца 

 

 

7. 

 

Детски саксофон – 1 брой 

Марка: REIG 

Модел: SKU:075750 

Гаранция: 12 месеца 

  Марка: REIG 
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8. Детска цигулка – 1 брой Модел: SKU:075750 

Гаранция: 12 месеца 

 

9. 

 

Детско електронно пиано – 1 брой 

Марка: REIG 

Модел: Spider-Man 

Гаранция: 12 месеца 

 

10. 

Детска електронна китара с микрофон 

– 1 брой 

Марка: Bontempi  

Модел: Electronic Guitar with 

microphone and lights 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

11. 

 

Детски комплект барабани – 1 брой 

Марка: Bontempi 

Модел: Met.silver drum set 4 pcs 

with stool 

Гаранция: 12 месеца 

 

12. 

UHF двоен безжичен микрофон тип брошка  – 4 броя 

 

12.1 

 

 

Приемник 

Марка: PASGAO 

Модел: PAW-266 Lavalier 

Гаранция: 12 месеца 

 

12.2 

 

Предавател (микрофон) 

Марка: PASGAO 

Модел: PBT-172 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

13. 

Професионална музикална уредба с безжични микрофони със стойки 5 бр. – 1 

броя 

 
 

13.1 

Активен миксер – 1 брой Марка: MARK 

Модел: MPM 8302 USB 

Гаранция: 12 месеца 

 

13.2.

Безжични микрофони – 5 броя Марка: AKG 

Модел: WMS40MINI2 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

13.3 

 

Пасивни тонколони – 2 броя 

Марка: JBL 

Модел: JRX215 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

14.1 

 

Миксер – пасивен - 1 брой 

Марка: Soundcraft 

Модел: D EPM 6 CH CONSOLE 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

14.2 

 

Безжични микрофони – 2 броя 

Марка: AKG 

Модел: WMS40MINI2 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

14.3 

 

Активни тонколони – 2 броя 

Марка: JBL 

Модел: EON 615 

Гаранция: 12 месеца 

 

Констатации на комисията:  
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Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно: За всеки предложен вид оборудване и 

принадлежности, участникът е представил всички изискуеми данни за марка, модел, 

производител, работни характеристики и функционални изисквания. При преглед на 

предложението на участника комисията констатира, че работните характеристики и 

функционални изисквания на предложеното и принадлежности, съответстват на 

минималните изисквания на възложителя съгласно Техническите спецификации, 

представляващи Книга I, неразделна част от документацията за обществена поръчка. 

Посочените технически и функционални параметри се потвърждават напълно от 

представените от участника документи от производителите на предлаганото оборудване и 

принадлежности под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури,  

хипервръзки към официални сайтове на производители.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
 

  

2.2.2. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с изискуемите 

приложения към него, включващи документи от производителите на предлаганото 

оборудване и принадлежности, в това число пособия и музикални системи и 

инструменти, включително и във вид на играчки, съдържащи технически описания, 

представени под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, 

хипервръзки към официални сайтове на производители; Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; и 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4, като 

поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 1 /словом един/ 

календарен ден, считан от датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Участникът предлага следното оборудване и принадлежности, в това число пособия и 

музикални системи и инструменти, включително и във вид на играчки, както следва: 

 
 

Марка: Philips  
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1. Многофункционална музикална 

система –  10 броя 

Модел: MCM2300/12 

Гаранция: 24 месеца 

 

2. 

 

Флипчарт  – 4 броя 
Марка: Bi-Office 

Модел: Station 300 Easel 

Гаранция: 24 месеца 

 

3. 

 

Акордеон  – 1 брой 

Марка: Victory  

Модел: 60BS Black 

Гаранция: 24 месеца 

 

4. 

 

Детско пиано  – 1 брой 

Марка: SIMBA 

Модел: My Musik World Keyboard 

Article number:106837814 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

5. 

 

Детска китара  – 1 брой 

Марка: Bontempi 

Модел: OTG0860525 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

6. 

 

Детски тромпет – 1 брой 

Марка: Bontempi 

Модел: CS191033 

Гаранция: 12 месеца 

 

 

7. 

 

Детски саксофон – 1 брой 

Марка: Bontempi 

Модел: 32 4331 

Гаранция: 12 месеца 

 

8. 

 

Детска цигулка – 1 брой 

Марка: Bontempi 

Модел: VE 4371 

Гаранция: 12 месеца 

 

9. 

 

Детско електронно пиано – 1 брой 

Марка: Bontempi 

Модел: 13 3240 

Гаранция: 12 месеца 

 

10. 

Детска електронна китара с микрофон 

– 1 брой 

Марка: Bontempi  

Модел: 24 7540 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

11. 

 

Детски комплект барабани – 1 брой 

Марка: Bontempi 

Модел: JD4530.2 

Гаранция: 12 месеца 

 

12. 

UHF двоен безжичен микрофон тип брошка  – 4 броя 

 

12.1 

 

 

Приемник 

Марка: PASGAO 

Модел: PAW-266 UHF PLL Dual 

Channel Receiver 

Гаранция: 12 месеца 

 

12.2 

 

Предавател (микрофон) 

Марка:  

Модел: PBT-172 Bodypack 

Transmitter 

Гаранция: 12 месеца 
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13. 

Професионална музикална уредба с безжични микрофони със стойки 5 бр. – 1 

брой 

 
 

13.1 

Активен миксер – 1 брой Марка: BERINGER 

Модел: PMP 500 

Гаранция: 12 месеца 

 

13.2.

Безжични микрофони – 5 броя Марка: AKG 

Модел: WMS40MINI VOKAL SET 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

13.3 

 

Пасивни тонколони – 2 броя 

Марка: PIP Audio 

Модел: pp-15 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

14.1 

 

Миксер – пасивен - 1 брой 

Марка: YAMAHA 

Модел: MG 12 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

14.2 

 

Безжични микрофони – 2 броя 

Марка: AKG 

Модел: WMS40MINI VOKAL SET 

Гаранция: 12 месеца 

 
 

14.3 

 

Активни тонколони – 2 броя 

Марка: RCF 

Модел: ART 315 A MK4 

Гаранция: 12 месеца 

 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно: За всеки предложен вид оборудване и 

принадлежности, в това число пособия и музикални системи и инструменти, 

включително и във вид на играчки, участникът е представил всички изискуеми данни за 

марка, модел, производител, работни характеристики и функционални изисквания. При 

преглед на предложението на участника комисията констатира, че работните 

характеристики и функционални изисквания на предложените видове оборудване и 

принадлежности, съответстват на минималните изисквания на възложителя съгласно 

Техническите спецификации, представляващи Книга I, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. Посочените технически и функционални 

параметри се потвърждават напълно от представените от участника документи от 

производителите на предлаганото оборудване и принадлежности под формата на 

детайлни технически спецификации, каталози, брошури, хипервръзки към официални 

сайтове на производители.  

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
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 3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 4. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, 

комисията пристъпи по обособени позиции към оценки на допуснатите оферти по 

показателя Срок за изпълнение на доставката (О2), съгласно утвърдената от възложителя 

методика за определяне на комплексната оценка на офертата. 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя Срок за 

изпълнение на поръчката (О2) са закрепени таблично, по обособени позиции както 

следва: 

4.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 

 

 

 
 

Оценяван участник: 

 

 

Предложен от 

участника срок 

за изпълнение на 

поръчката 

 

Оценка по 

показател 

Срок за 

изпълнение на 

доставката 

(О2) 

 

 
 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 

 

2  

календарни дни 

 

 

17,5 

точки 

 
 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД  

 

1  

календарен ден 

 

 

35  

точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол. 

 

4.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО ОБОРУДВАНЕ 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ 

И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ ВИД НА ИГРАЧКИ: 

 

 

 

 
 

 

 

Предложен от 

 

Оценка по 

показател 
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Оценяван участник: участника срок 

за изпълнение на 

поръчката 

Срок за 

изпълнение на 

доставката 

(О2) 

 

 
 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД  

 

1  

календарен ден 

 

35 

точки 

 
 

„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 

 

1  

календарен ден 

 

 

35  

точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията 

единодушно  

Р Е Ш И : 
 

І. На основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП и изложените в настоящия протокол 

мотиви,  комисията предлага за отстраняване по обособена позиция № 1: Доставка на 

различни видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и 

телекомуникационно оборудване и принадлежности, участника „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ 

ЕООД   

ІI. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска следните участници по обособени 

позиции до отваряне на ценовите им предложения: 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 

-„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД; 

-  „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД; 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО ОБОРУДВАНЕ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И МУЗИКАЛНИ 

СИСТЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ ВИД НА 

ИГРАЧКИ: 

-  „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД; 

- „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД. 

 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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ІII. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

23.03.2018 г. от 13:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за 

която дата и час участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в 

профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето 

 

 Приложения: 

Към настоящият протокол са приложени разпечатки от интернет страници на 

производителите на различните видове оборудване и принадлежности, удостоверяващи 

констатациите на комисията по т.2.1.3 от настоящия протокол, във връзка с породените 

съмнения относно декларираните данни за технически параметри на предложените 

артикули от участника „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД и съответно за покриване на 

минималните изисквания на възложителя, както следва:  

1. Разпечатка от интернет страницата на производителя, за предложения Компютър тип 

Compute Stick  – 2 броя, Марка: intel, Модел: STCK1A32WFC, на следния адрес - 

https://ark.intel.com/products/86612/Intel-Compute-Stick-STCK1A32WFC  

2. Разпечатка от интернет страницата на производителя, за предложения Преносим 

твърд диск – 7 броя, Марка: Western Digital, Модел: WDBYNN0010B, на следните 

адреси: - 

https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/user_manual/47

79-705155.pdf  , 

https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/product_overvi

ew/4178-707231.pdf  

3. Разпечатка от интернет страницата на производителя, за предложеният Микроскоп 

– 28 броя, производител – Motic, модел: B1-220ASC, на следния адрес 

http://www.motic.com/As_B1_compoundmicroscope/product_168.html  

Настоящият протокол е технически съставен на 20.03.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Хаджиева /подпис/* 

 

 

Членове 

Румен Романов /подпис/* инж. Цвятко Каменов /подпис/* 

Василка Гатешка /подпис/* Розета Буйкова /подпис/* 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 

на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на 

основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 
 


