
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ________ 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 16.12.2019 г.  
 

 

                                                  П Р О Т О К О Л  
                         

                   по чл. 192, ал.4  от ЗОП и чл. 97, ал. 6 от ППЗОП 

  

 
 Днес, 10.12.2019 г. в 10:00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, 

ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192, ал.4  от Закона за обществените поръчки във вр. 

с чл. 97, ал.3 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД-11-28/10.12.2019 г. на Директора на 

РЗИ- Бургас, се събра на открито заседание комисия в състав: 

 Председател: д-р Мариана Кофинова–  Главен секретар на РЗИ-Бургас; 

Членове: 

1. Павлина Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. Багряна Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

3. Димитър Тузлуков- специалист-техническо и информационно осигуряване в отдел 

"Финансово- счетоводен и организационно информационен", Дирекция „Административно-

правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

4. Гинка Генова- старши експерт в отдел "Организация на здравеопазната система и 

медицинска информатика", Дирекция "Медицински дейности";  

 Комисията се събра, за да отвори и разгледа подадените оферти за избор на изпълнител 

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява ID 9094689 

по реда на Глава 26-та от ЗОП, с предмет: „Доставка на компютърни устройства и мрежово 

оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ по следните три обособени позиции: Обособена 

позиция № 1 „Доставка на високоскоростни мултифункционални устройства“; Обособена 

позиция № 2 „Доставка на NAS устройство“; Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови 

комутатори/суичове“. 

 

 І. Списък на участниците, подали оферти:  

 Д-р Мариана Кофинова докладва, че са предадени 5 /пет/ броя запечатани непрозрачни 

опаковки, върху които е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-mail за 

кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер на офертата от деловодния 

електронен регистър на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката и обособена позиция. 

 Председателят на комисията получи списъка с участниците.   
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 Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

 „КОПИ Ко“ ООД, гр. Бургас, ул.“Гурко“ № 9-партер. Офертата е подадена в РЗИ 

–Бургас на 09.12.2019 г. в 14:17 ч. с вх. № 26-01-30/09.12.2019 г. Относно 

обособена позиция  № 1; 

 „РИВА“ ООД, гр. Бургас, ж.к. “Славейков“ бл. 72-партер. Офертата е подадена в 

РЗИ –Бургас на 09.12.2019 г. в 14:29 ч. с вх. № 26-01-31/09.12.2019 г. Относно 

обособена позиция  № 1; 

 „МИТЕКСИМ-БС“ ЕООД, гр. Бургас, ул. “Ал. Стамболийски“ №24-партер. 

Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 09.12.2019 г. в 14:32 ч. с вх. № 26-01-

32/09.12.2019 г. Относно обособена позиция  № 1 и обособена позиция № 2. 

 „СТЕМО“ ООД, гр. Бургас, ул.“Адам Мицкевич“ № 5. Офертата е подадена в РЗИ 

–Бургас на 09.12.2019 г. в 15:51 ч. с вх. № 26-01-33/09.12.2019 г. Относно 

обособена позиция  № 2 и обособена позиция № 3. 

 „КОМПЛЕКС 2000“ ООД, гр.Бургас, бул.“Сан Стефано“ № 129. Офертата е 

подадена в РЗИ –Бургас на 09.12.2019 г. в 16:30 ч. с вх. № 26-01-34/09.12.2019 г. 

Относно обособена позиция  № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 

3. 

Комисията констатира, че всички 5 оферти на участниците са постъпили в срок, в 

запечатани непрозрачни опаковки, които са с ненарушена цялост. Предложения, постъпили 

след крайния срок няма. 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един 

етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията присъства представител на следния участник: 

 За „КОМПЛЕКС 2000“ ООД- Соня Георгиева- с представено пълномощно; 

На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване.  

 Преди отваряне на пликовете с оферти, всички членове на комисията се запознаха с 

утвърдената от директора на РЗИ-Бургас документация за участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: „Доставка на компютърни устройства и мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-

Бургас“ по следните три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 

високоскоростни мултифункционални устройства“; Обособена позиция № 2 „Доставка на 

NAS устройство“; Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови комутатори/суичове“. 

 ІІ. Отваряне на предложенията на участниците: 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

1.Комисията отвори подаденото от „КОПИ КО“ ООД предложение. Комисията 

оповести съдържанието на плика с офертата. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП Комисията 

оповести ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 1, а именно: 

 

Единична стойност без ДДС-лв. 1000.00 

Количество на МФУ–бр. 4 

Обща стойност без  ДДС-лв. 4000.00 

 На основание чл. 97, ал.4 ППЗОП трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото на участника. Беше предложено на присъстващия представител на 

„КОМПЛЕКС 2000“ ООД да подпише техническото предложение на участника, който го 

направи.  

 



 

 

2.Комисията отвори подаденото от „РИВА“ ООД предложение. Комисията оповести 

съдържанието на плика с офертата. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП Комисията оповести 

ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 1, а именно: 

 

Единична стойност без ДДС-лв. 1198.00 

Количество на МФУ–бр. 3 

Обща стойност без ДДС-лв. 3594.00 

 На основание чл. 97, ал.4 ППЗОП трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото на участника. Беше предложено на присъстващия представител на 

„КОМПЛЕКС 2000“ ООД да подпише техническото предложение на участника, който го 

направи.  

3.Комисията отвори подаденото от „МИТЕКСИМ-БС“ ЕООД предложение. Комисията 

оповести съдържанието на плика с офертата. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП Комисията 

оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

 

Обособена позиция № 1  

Единична стойност без ДДС-лв. 1255,73 

Количество на МФУ–бр. 3 

Обща стойност без  ДДС-лв. 3767,19 

Обособена позиция № 2  

Стойност в лв. без ДДС за NAS устройство 4150.00 

 На основание чл. 97, ал.4 ППЗОП  трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото на участника. Беше предложено на присъстващия представител на 

„КОМПЛЕКС 2000“ ООД да  подпише техническото предложение на участника, който го 

направи.  

4.Комисията отвори подаденото от „СТЕМО“ ООД предложение. Комисията оповести 

съдържанието на плика с офертата. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП Комисията оповести 

ценовото предложение на участника, а именно: 

 

Обособена позиция № 2  

Стойност в лв. без ДДС за NAS устройство  3989,00 

Обособена позиция № 3  

Стойност в лв. без ДДС за мрежов комутатор 48 портов  1289 

Стойност в лв. без ДДС за мрежов комутатор 24 портов 8500 

 На основание чл. 97, ал.4 ППЗОП  трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото на участника. Беше предложено на присъстващия представител на 

„КОМПЛЕКС 2000“ ООД да  подпише техническото предложение на участника, който го 

направи.  

5.Комисията отвори подаденото от „КОМПЛЕКС 2000“ ООД предложение. Комисията 

оповести съдържанието на плика с офертата. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП Комисията 

оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

 

Обособена позиция № 1  

Единична стойност без ДДС-лв. 1049 

Количество на МФУ–бр. 3 

Обща стойност без  ДДС-лв. 3147 

Обособена позиция № 2  

Стойност в лв. без ДДС за NAS устройство  4100 



 

 

Обособена позиция № 3  

Стойност в лв. без ДДС за мрежов комутатор 48 портов  1287 

Стойност в лв. без ДДС за мрежов комутатор 24 портов 8350 

 

На основание чл. 97, ал.4 ППЗОП  трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото на участника.  

 С оповестяване на ценовите предложения на участниците приключи публичната част от 

заседанието. Всички документи свързани с обществената поръчка, включително и 

представените предложения за участие, ще се съхраняват в сградата на РЗИ- Бургас, ул. 

„Александровска“ № 120, стая 413 

 

 ІІІ. Разглеждане и проверка на предложенията на участниците за съответствието 

им с изискваният към личното състояние и поставените критерии за подбор. 

 На 11.12.2019 г. от 11,00 часа се проведе закрито заседание на комисията, в редовен 

състав, на което бяха разгледани офертите на участниците за съответствието им с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, постановени от възложителя. 

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от възложителя 

документи и проверка на съдържанието на представените документи, както и дали същите в 

пълна степен отговарят на изисквания и критерии за подбор, определени от възложителя. 

Резултатите от прегледа им по реда на тяхното постъпване в РЗИ-Бургас са следните:  

1.Участник: „КОПИ КО“ ООД. 

 Участникът е представил всички документи за доказване на изискванията към личното 

състояние в съответствие със ЗОП и критериите за подбор, посочени в обявата на възложителя 

и комисията констатира, че участникът отговоря на поставените изискванията към личното 

състояние и поставените критерии за подбор.  

2.Участник:  „РИВА“ ООД. 

 Участникът е представил всички документи за доказване на изискванията към личното 

състояние в съответствие със ЗОП и критериите за подбор, посочени в обявата на възложителя 

и комисията констатира, че участникът отговоря на поставените изискванията към личното 

състояние и поставените критерии за подбор. 

3.Участник:  „МИТЕКСИМ-БС“. 

 Участникът е представил всички документи за доказване на изискванията към личното 

състояние в съответствие със ЗОП и критериите за подбор, посочени в обявата на възложителя 

и комисията констатира, че участникът отговоря на поставените изискванията към личното 

състояние и поставените критерии за подбор. 

4.Участник:   „СТЕМО“ ООД. 

 Участникът е представил всички документи за доказване на изискванията към личното 

състояние в съответствие със ЗОП и критериите за подбор, посочени в обявата на възложителя 

и комисията констатира, че участникът отговоря на поставените изискванията към личното 

състояние и поставените критерии за подбор. 

5.Участник:   „КОМПЛЕКС 2000“ ООД. 

 Участникът е представил всички документи за доказване на изискванията към личното 

състояние в съответствие със ЗОП и критериите за подбор, посочени в обявата на възложителя 

и комисията констатира, че участникът отговоря на поставените изискванията към личното 

състояние и поставените критерии за подбор. 

  

ІV. Разглеждане на техническите предложения на участниците. 

 На 12.12.2019 г. от 09,00 часа се проведе закрито заседание на комисията, в редовен 

състав, на което бяха разгледани техническите предложения на участниците:  

 



 

 

Относно Обособена позиция № 1: 
 

Наименование Минимални 

технически 

параметри 

КОПИ КО 

ООД 

РИВА ООД МИТЕКСИМ-

БС ЕООД 

Комплекс 

2000 ООД 

Високоскоростни 

мултифункционални 

устройство 

Марка/модел 

 DCPL6600DW Lexmark 

MX622ade 

DCPL6600DW MFC 

L6900DW 

Тип Монохромно 

многофункционално 

устройство 

Да Да Да Да 

Технология Лазерна или LED Лазерна Лазарна и 

LED 

 Лазерна Лазерна 

Пoддържани 

функции 

Печат, копиране, 

сканиране 

Да Да Да Да 

Параметри на сканиране     

Тип на скенера Dual CIS да да да да 

Двустранно 

автоматично 

сканиране 

Да Да Да Да Да 

Автоматичен 

подавач за 

оригинали 

Да Да Да Да Да 

Скорост Минимум 50 стр./ 

мин.; Двустранно:100 

изобр./ мин 

Да  Да Да Да 

Резолюция До 1,200 x 1,200dpi 

(от плоското стъкло), 

600 x 600dpi (от 

ADF), 

Да Да Да Да 

Функции на скенера Scan-to-eMail, Scan-

to-USB, Network scan 

Да Да Да Да 

Параметри на печат и копиране     

Двустранен 

печат/копиране 

Да, Автоматичен Да Да Да Да 

Формат на хартията А4 А4 А4 А4 А4 

Скорост на печат минимум 40 

страници в минута 

46 стр/мин Едностранно 

47 стр./мин. 

Двустранно 

24 

изобр./мин. 

46 стр/мин 50 стр.мин. 

Резолюция До 1200 x 600 dpi Да Да Да Да 

            



 

 

Поддържа Windows®: Windows 

10® (32 и 64 бита), 

Windows 8® (32 и 64 

бита), Windows 7® 

(32 и 64 бита) 

Да Да Да Да 

Локален интерфейс Hi-Speed USB 2.0 & 2 

x USB порта за 

директен печат и 

сканиране за USB 

Flash Drive и външен 

четец за карти 

Да Да Да Да 

Интерфейс за 

кабелна мрежа 

Gigabit Ethernet 

(10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T) 

Да Да Да Да 

Интерфейс за 

безжична мрежа 

IEEE 802.11b/g/n Да Да Да Да 

Възможности за 

свързване 

Кабелна мрежа, 

Безжична 

Да Да Да Да 

Гаранция от 

производител 

Минимум 36 месеца 

гаранция от 

производителя, 

считано от датата на 

подписване на 

двустранния 

приемно-

предавателен 

протокол, на място в 

седалището на 

възложителя 

60 36 60 36 

Допълнителни 

изисквания 

Доставка, инсталация 

и обучение на 

представител на 

възложителя на място 

Да  Да Да Да 

 

- Участник: „КОПИ КО“ ООД относно обособена позиция №1:  

 Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране. 

- Участник:  „РИВА“ ООД относно обособена позиция №1:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране. 

- Участник:  „МИТЕКСИМ-БС“ относно обособена позиция №1:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 



 

 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране.  

- Участник:  „КОМПЛЕКС 2000“ ООД относно обособена позиция №1:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране. 

 

 Относно Обособена позиция № 2: 

 
Наименование Минимални 

технически 

параметри 

МИТЕКСИМ-БС 

ЕООД 

СТЕМО ООД КОМПЛЕКС 

2000 ООД 

 Марка PERSY STYNGER-

EXTERNAL Storage 

Qnap TS-

1253BU-4G 

Qnap TS-

1253BU-4G 

SMB Mid 

Range 

Процесор Intel Apollo Lake 

J3455 4-core 1.5GHz 

Да Да Да 

Оперативна памет Минимум 4 GB 4 Gb 4 Gb 4 Gb 

Хард дискове 12 x 3.5 or 2.5" 

SATA/SSD - Hot-

Swap 

Да Да Да 

USB 4 x USB 3.0 Да Да Да 

PCLe Slot 1 Slot 1: Pcle Gen 2x2 1 1 

LED индикация HDD 1-12, Status, 

LAN, Expansion, 

Power 

Да Да Да 

LAN Port 4 x Gigabit RJ-45 

Ethernet port + 1 х 

10GB port 

4 x Gigabit RJ-45 

Ethernet port  QNAP 

LAN-QXG--10G1T, 

SINGLE-

PORT(10GBASE-T) 

NETWORK 

EXPANSION CARD, 

PCLE GEN3 X4 

4 x Gigabit RJ-

45 Ethernet port 

+ 1 х 10 GB port 

4 x Gigabit RJ-45 

Ethernet port + 1 

х 10 GB port 

Вентилатор 2 x 70mm, 12VDC Да Да Да 

Поддържани 

RAID масиви 

0, 1, 5, 6, 10 RAID 0 1, 5 ,6, 10, 50, 

60, +hot spare, JBOD, 

single Supports storage 

pools 

Да Да 

Софтуер за back-

up 

да Да Да Да 

Алгоритъм за 

криптиране на 

данни 

256-bit AES,SNMPv3 Да Да Да 



 

 

Хард дискове Минимум 4 бр. Хард 

дискове 3,5“ мин. 

Капацитет 4TB с 

минимум 36 месеца 

гаранция за NAS 

устройства 

4 бр. - HGST 4TB 

Ultrastar DC HC310 

(7K6), 

HUS726T4TALE6L4, 

7200RPM, SATAIII, 256 

MB cache Enjerprise 

Hard Drive, 36 месеца 

гаранция за NAS 

устройства  

4 бр. Хард 

дискове 3,5" 

капацитет 4TB 

с 36 месеца 

гаранция за 

NAS устройства 

4 бр. Хард 

дискове 3,5" 

капацитет 4TB с 

36 месеца 

гаранция за 

NAS устройства 

- HDD 4TB 

SATA III WD 

Red 64MB 

Гаранция от 

производител 

Минимум 36 месеца 

гаранция от 

производителя, 

считано от датата на 

подписване на 

двустранния 

приемно-

предавателен 

протокол, на място в 

седалището на 

възложителя 

36 36 36 

Допълнителни 

изисквания 

Доставка, 

инсталация и 

обучение на 

представител на 

възложителя на 

място 

Да Да Да 

- Участник:  „МИТЕКСИМ-БС“ относно обособена позиция №2:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране. 

- Участник: „СТЕМО“ ООД относно обособена позиция №2:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране. 

- Участник:  „КОМПЛЕКС 2000“ ООД относно обособена позиция №2:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране. 

 

Относно Обособена позиция № 3: 

 
Наименование Минимални технически 

параметри 

СТЕМО ООД Комплекс 2000 ООД 

24 портов ракмаунт смарт 

мениджмънт гигабитов 

суич с маршрутризиране 

Layer 3 Advanced с 

допълнителен мрежов 

модул 4 x 1GE Network 

Module + 8 бр. SFP 

Марка Cisco Catalyst 3850 

24 Port Data IP 

Base+8 бр. SFP 

Cisco Catalyst 3850 24 

Port PoE IP Base, WS-

C3850 с допълнителен 

мрежов модул C3850-

NM-4-1G+8 бр. SFP 

модул GLC-SX-MMD 



 

 

Управление SNMPv1, SNMPv2c, and 

SNMPv3; RMON; TFTP; Internet 

Group Management Protocol 

(IGMP) v1, v2, v3; Telnet; CLI; 

TCP; UDP 

Да Да 

Захранване 350WAC Да Да 

Памет 
Flash Memory: 2GB; RAM: 4GB 

DRAM 
Да Да 

Капацитет за 

маршрутизиране 

88 Gbps 
Да Да 

Пропускателна способност 
Mpps 65.47 Mpps 

Да Да 

VLAN 
VLAN IDs: 4000; IEEE 802.1Q 

VLAN 
Да Да 

L3 мрежови стандарти 

IP unicast routing protocols (static, 

Routing Information Protocol 

Version 1 [RIPv1], and RIPv2, 

RIPng, Enhanced Interior Gateway 

Routing Protocol [EIGRP] stub 

Да Да 

Сигурност 
DHSP, ACLs, WIPSs, Dynamic 

ARP inspection (DAI) 
Да Да 

Гаранция Минимум 12 месеца 12 месеца 12 месеца 

 

 
Наименование Минимални технически 

параметри 

СТЕМО ООД Комплекс 2000 ООД 

48 портов ракмаунт 

смарт мениджмънт 

гигабитов суич с 

допълнителни 4бр. 

портове SFP 

Марка Cisco Cataliyst 2960L Smart 

Managed 48 port Gig, PoE, 4x1G 

SFP, LAN Lite 

 Cisco Cataliyst 2960L Smart 

Managed 48 port Gig, PoE, 

4x1G SFP, LAN Lite 

Захранване 
Single fixed power supply, 

110 to 220V AC 
Да Да 

PoE 
Power over Ethernet (PoE). 

Available PoE Power: 370W 
Да Да 

Маршритризиране Layer 2 Only Да Да 

Памет Flash memory 
256 MB; RAM: 512 MB 

DRAM 
Да Да 

Капацитет за 

маршрутизиране 
104 Gbps Да Да 

Пропускателна 

способност 
Mpps 77.38 Mpps Да Да 

VLAN Мин. 50 макс. 256 Да Да 

Функционалности 

IPv6 unicast direct routes: 

414; IPv6 unicast indirect 

routes: 128; IPv6 static 

routes: 16; IPv6 multicast 

groups: 1024; IPv6 security 

ACEs: 256 

Да Да 



 

 

L3 мрежови 

стандарти 

RFC 1256 - Internet Control 

Message Protocol (ICMP) 

Router Discovery, RFC 792 - 

ICMP, RFC 791 - IP, RFC 

793 - TCP, RFC 768 - UDP 

Да Да 

Сигурност 

BPDU, Comprehensive 

802.1X; 802.1x support with 

NEAT, Multidomain/AAA 

command authorization; 

ACLS, MAC address/Web 

notification 

Да Да 

Гаранция Минимум 36 месеца 36 месеца 36 месеца 

 

- Участник: „СТЕМО“ ООД относно обособена позиция №3:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране.  

- Участник:  „КОМПЛЕКС 2000“ ООД относно обособена позиция №3:  

Комисията установи, че участника е представил техническо предложение, 

комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя. Комисията установи, че 

техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания 

и същото ще бъде допуснато до оценяване и класиране. 

 

ІV.  Оценка на допуснатите участници. 

Комисията се събра на поредно заседание на 13.12.2019 г. в 09,00 часа, за да разглежда 

ценовите предложения на участниците. Комисията извърши оценка и класиране на 

постъпилите оферти по ОП №1, ОП № 2  и ОП №3. 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Доставка на високоскоростни 

мултифункционални устройства“. Критерий за оценка съгласно изработената от 

възложителя  методика за определяне на комплексна оценка на офертите – показатели и 

относителната им тежест - „икономически най-изгодна оферта”  

Наименование -

Високоскоростни 

мултифункционални 

устройства 

 КОПИ КО - 

ООД 

РИВА ООД МИТЕКСИМ-

БС ЕООД 

Комплекс 

2000 ООД 

“Комплексна оценка”= 

П1 + П2 

Вх. №/ Дата 26-01-30 

/09.12.2019 

26-01-31 

/09.12.2019 

26-01-32 

/09.12.2019 

26-01-34 

/09.12.2019 

Марка/модел DCPL6600DW Lexmark 

MX622ade 

DCPL6600DW MFC 

L6900DW 

П 1 -Предложена цена за 

1 бр. мултифункционално 

устройство 

П 1 =  Т ц   х   0,40 

Единична 

стойност в лв. 

без ДДС 

1000.00 1198.00 1255.73 1049.00 

П 2 -Общ брой на 

мултифункционалните 

устройства  

П 2 =  Т бр   х   0,60 

 

Брой МФУ 4 3 3 3 

 Класиране Точки 100.00 78.39 76.85 83.13 



 

 

 

По обособена позиция № 1 има повече от три ценови предложения, поради което 

комисията пристъпи към извършване на съпоставка по смисъла на чл. 72 ЗОП. Комисията не 

установи ценовото предложение по /П1/ на някой от участниците  да е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

показател „цена за 1 бр. мултифункционално устройство.  

В резултат на работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

предложения за участие по обособена позиция №1, комисията предлага класирането на 

участниците както следва:  

Първо място: „КОПИ Ко“ ООД с КО-100 точки; 

Второ място: „КОМПЛЕКС 2000“ ООД с КО-83,13 точки; 

Трето място: „РИВА“ ООД с КО-78,39 точки; 

Четвърто място: „МИТЕКСИМ-БС“ ЕООД с КО-76,85 точки. 

След извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да определи за 

изпълнител по Обособена позиция № 1  класирания на първо място участник.  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Доставка на NAS устройство“  

При съобразяване на дадените от възложителя указания, комисията извърши оценка на 

предложенията по ОП № 2 въз основа на критерия за оценка: „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. Оценяването и класирането на офертите се извърши по низходящ ред на 

предложената цена за NAS устройство, като на първо място се класира офертата с най-ниската 

предложена цена на NAS устройство.  

По обособена позиция № 2 има три ценови предложения, поради което комисията 

пристъпи към извършване на съпоставка по смисъла на чл. 72 от ЗОП. Комисията не установи 

ценовото предложение на някой от участниците да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници за NAS устройство. 

В резултат на работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

предложения за участие по обособена позиция №2, комисията предлага класирането на 

участниците както следва: 

Първо място: „СТЕМО“ ООД с цена за NAS устройство – 3989.00 лв. без ДДС.; 

Второ място: „КОМПЛЕКС 2000“ ООД с цена за NAS устройство –4100,00 лв. без 

ДДС; 

Трето място: „МИТЕКСИМ-БС“ ЕООД с цена за NAS устройство –4150.00 лв. без 

ДДС. 

След извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да определи за 

изпълнител по Обособена позиция № 2  класирания на първо място участник.  

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3  „Доставка на мрежови комутатори/суичове“. 
При съобразяване на дадените от възложителя указания, комисята извърши оценка на 

предложенията по ОП № 2 въз основа на критерия за оценка: „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 

2, т. 1 от ЗОП. Оценяването и класирането на офертите се извърши по низходящ ред на 

предложената за общата цена за всички мрежови комутатори, включени в Обособена позиция 

№3, като на първо място се класира офертата с най-ниската предложена цена за цялата ОП№ 

3.  
 

Наименование  СТЕМО ООД Комплекс 2000 ООД 

24 портов ракмаунт смарт мениджмънт 

гигабитов суич с маршрутризиране Layer 

3 Advanced с допълнителен мрежов 

модул 4 x 1GE Network Module + 8 бр. 

SFP 

Единична 

стойност в лв. 

без ДДС 

8500.00 8350.00 



 

 

48 портов ракмаунт смарт мениджмънт 

гигабитов суич с допълнителни 4бр. 

портове SFP 

Единична 

стойност в лв. 

без ДДС 

1298.00 1287 

Обща цена на ОП № 3 Обща цена в лв. 

без вкл. ДДС 

9798 9637 

 

 

В резултат на работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

предложения за участие по обособена позиция №3, комисията предлага класирането на 

участниците както следва: 

Първо място: „КОМПЛЕКС 2000“ ООД с обща цена за всички мрежови комутатори, 

включени в Обособена позиция №3 - 9637,00 лв. без ДДС; 

Второ място: „СТЕМО“ ООД с обща цена за всички мрежови комутатори, включени в 

Обособена позиция №3 - 9798,00 лв. без ДДС; 

След извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да определи за 

изпълнител по Обособена позиция № 3  класирания на първо място участник.  

 

Настоящият протокол е съставен на основание  чл. 192, ал.4 от ЗОП и е подписан от 

членовете на комисията на 13.12.2019 г.  Протоколът ще бъде представен на Възложителя за 

утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

  

   Комисия в състав: 

   Председател:  __________/п/_______   (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

      /д-р Мариана Кофинова/ 

   Членове          1. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Павлина Цонева/ 

      2. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Багряна Петкова / 

      3. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

              / Димитър Тузлуков 

     4. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                  /Гинка Генова / 

 


