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ex.№ РЛ-20-329/10.05.2018г.

ПРОТОКОЛ №2
(продължение на Протокол вх.№ РД-20-275 от 26 април 2018г.)
от
10 май 2018г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП със
заповед на Зам.-ректора ФМБ на ИУ - Варна № РД-06-1087/25.04.2018г. за разглеждане и
оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на участниците в
обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и
глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение № РД -21-505/03.04.2018г. и
публикувана в АОП под уникален номер 840518 с предмет „Доставка и гаранционно
обслужване на компютърна техника и проектори” /код, съгласно общия терминологичен
речник /CPV/: 3020 0000/.
В 09:00 часа на 10 май 2018г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна, ацрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка: се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. инж. Иван Петров - член - ръководител сектор „Техническа поддръжка“ към
Информационни технологии и обслужване;
3. инж. Николай Гочев - член - Ръководител сектор "Аудио-визуални,
телекомуникационни и осигурителни системи" в ИУ-Варна.
№

В изпълнение на чл.54, ал.9 от ППЗОП в срока от 5 f /пет / работни дни от
получаването на протокол вх.№ РД-20-275/26.04.2018г. /30.04.2018г./:
- участникът в процедурата „Смарт Софт“ ЕООД с писмо 6х.№ 79.11/30.04.2018г.
представи декларация за регистрация в юрисдикции с преференциален данъчен режим по
образеца на Приложение 8 и цифрово подписан електронен вид на единния европейски
документ /изискване на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./;
- участникът в процедурата „АКТ БГ“ ООД с писмо вх.№ 79.12/02.05.2018г.
представи цифрово подписан електронен вид на единния европейски документ /изискване
на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./;
- участникът в процедурата „Стантек“ ЕООД с писмо вх.№ 79.10/30.04.2018г.
представи цифрово подписан електронен вид на единния европейски документ /изискване
на чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г./;
- участникът в процедурата „Джей Би Електроникс“ ЕООД не представи цифрово
подписан електронен вид на единния европейски документ /изискване на чл.67, ал.4 от
ЗОП в сила от 01.04.2018г./.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с изискване на
чл.67, ал.4 от ЗОП в сила от 01.04.2018г., да бъде отстранен от участие в
г?

*

01.01.01 FM

1

обществената поръчка „Джей Би Електроникс“ ЕООД с могив, че участникът е
представил оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП, а именно, че не е
представил единен европейски документ в цифрово подписан електронен вид.
2.
Да бъдат допуснати до разглеждане на заявените данни от участниците
„Смарт Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД, „Специализирани бизнес
системи“ АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, „СТЕМО“ ООД и „Лирекс БГ“
ООД относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване
/информацията за икономическо и финансово състояние и техническа и
професионална способност/ определени от Възложителя.
1.
„Смарт Софт“ ЕООД с вх.№ 79.1./24.04.2018г. от 1|.10ч. декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализирал оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
)•
- през последните три години от датата на подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2015, с предметен обхват ,Д оставка и внедряване на компютри и
офис техника. Доставка на консумативи и канцеларски материали. Гаранционен и
извънгаранционен сервиз на компютри и офис техника. 24-часова техническа поддръжка
на комуникационни системи, хардуер, системи за архивиране и администриране на
софтуер. Производство /асемблиране/ на компютри. Рециклиране на консумативи за
принтери. Изграждане и поддръжка на компютърни информационни мрежи и системи.
Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение. Доставка, инсталиране и
обучение за работа с интерактивно оборудване, КИОСК. Достачка на офис мебели“ с
валидност 20.11.2019г.
\
Комисията приема, че заявените данни от участника „Смарг Софт“ ЕООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2.
„АСАП“ ЕООД с вх.№ 79.2./24.04.2018г. от 13.20ч. декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализирал оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
- през последните три години от датата на подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2015, с предметен обхват „Организация на специализирани
обучения, езикови обучения, обучения за придобиване на професионална квалификация и
полагане на изпити, разработване на IT и Комуникационни проекти, анализ, проектиране,
разработване, внедряване, интеграция и поддръжка на приложен софтуер, доставка на
офис консумативи, доставка и поддръжка на IT оборудване и офис техника, предоставяне
на аутсорсинг на ИТ бизнес процеси, услуги по компютърно въвеждане на данни,
изграждане и внедряване на електронни архиви, продажба, поддръжка и обслужване на
телефонни централи и друго телекомуникационно оборудване; поддръжка и пълно
обслужване на системи за управление на печат, услуги по изграждане и поддръжка на
системи за видеонаблюдение и инсталиране и поддръжка на сигнално-охранителна и
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пожароизвестителна техника и системи, производство на компютри, сървъри, монитори и
сторидж устройства и съответните отговорности, свързани с информационна сигурност“ с
валидност 06.01.2020г.
,
Комисията приема, че заявените данни от участника „АСАП“ ЕООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

3.
„Контракс“ АД с вх.№ 79.3./24.04.2018г. от 13.30ч. декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализирал оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
- през последните три години от датата на подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
}
- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2015, с предметен обхват „Проектиране, инсталиране, съответно
обучение и поддръжка на компютърни и телекомуникационни мрежи (LAN, WAN, CIS).
Проектиране, доставка, инсталиране, обучение и поддръжка на системи за сигурност,
пожароизвестяване, видеонаблюдение, озвучаване, климатизация и вентилация, контрол
на достъпа и работното време, интелигентно управление на сгради (SCADA, HVAC,
BMS), електроинсталации, системи за независимо електрозахранване. Системи за
изпращане на SMS-и до абонати на телекомуникационни оператори. Проектиране,
изграждане и внедряване на електронни архиви, сканиране и обработка на документи в
електронен вид. Аутсорсинг на ИТ бизнес процеси. Одит на информационни системи и на
информационната сигурност. Асемблиране на компютри. Продажба и доставка на
канцеларски материали и консумативи за офис техника. Дистрибуция и сервиз на офисна,
компютърна и телекомуникационна техника, софтуерни лицензи, софтуерни и хардуерни
системи за информационна сигурност. Проектиране, производство, монтаж и дистрибуция
на офис мебели. Консултация, анализ, проектиране, разработване, внедряване,
управление, системна интеграция, съответно обучение и поддръжка на цялостни
информационно-комуникационни системи (локални, разгърнати и облачни). Бизнес
анализ, реинженеринг на бизнес процеси, проектиране, разработване, внедряване,
съответно обучение и поддръжка на програмни продукти“ с валидност 30.09.2020г.
i

Комисията приема, че заявените данни от участника „Контракс“ АД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

4.
„Специализирани бизнес системи“ АД с вх.№ 79.4./24.04.2018г. от 13.45ч.
декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализирал оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
- през последните три години от датата на подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
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- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2008, с предметен обхват „Предоставяне на интегриране решения в
информационните технологии - софтуер, хардуер, асемблиране, периферия, консумативи,
мрежови решения, сервиз и услуги“ с валидност 14.09.2018г.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Специализирани бизнес
системи“ АД относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване
/информацията за икономическо и финансово състояние и техническа и професионална
способност/, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

5.
„Стантек“ ЕООД с вх.№ 79.6./24.04.2018г. от 14.45ч. декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализирал оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
- през последните три години от датата на подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2008, с предметен обхват „Търговия с компютри, компютърни
компоненти, периферия, софтуер, офис техника и консумативи. Асемблиране,
гаранционна и извънгаранционна поддръжка и ремонт“ с валидност 14.09.2018г.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Стантек“ ЕООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

6.
«АКТ БГ“ ООД с вх.№ 79.7./24.04.2018г. от 15.50ч. декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализирал оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
- през последните три години от датата на подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2015, с предметен обхват „Търговия и сервиз на компютърна и офис
техника“ с валидност 12.01.2019г.
Комисията приема, че заявените данни от участника „АКТ БГ“ ООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

7.
„СТЕМО“ ООД с вх.№ 79.8./24.04.2018г. от 16.00ч. декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализирал оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
- през последните три години от датата на подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
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- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2015, с предметен обхват „Проектиране, консултиране, анализ, одит,
планиране, разработка, моделиране, тестване, изглаждане, внедряване, интегриране,
обновяване, актуализиране, оптимизиране, управление, администриране, поддръжка,
сервиз, диагностика, ремонт, профилактика, аутсорсинг, демонстриране, презентиране,
обучение, сертифициране, доставки, продажби, транспортиране, съхранение и други
услуги в областта на информационните, комуникационните и мрежовите системи,
интернет, облачни системи, системи за сигурност, системи за защита на информацията,
софтуерни системи, системи за оптимизиране на печат, системи за управление на ресурси,
системите за отчет, анализ и планиране, електрически системи, системи за контрол на
достъпа, системи за видеонаблюдение, кабелни системи, системи за пожароизвестяване,
системи за автоматизация на сгради и други системи и решения, свързани с технологии и
технологични продукти, хардуерни продукти, софтуерни продукти, офис продукти,
резервни части, консумативи, аксесоари, опции, електрически продукти, образователни
продукти и други сходни продукти с валидност 26.12.2018г.
Комисията приема, че заявените данни от участника „СТЕМО“ ООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

8.
„Лирекс БГ“ ООД с вх.№ 79.9./24.04.2018г. от 16.10ч. декларира, че:
- през последните три години от датата на подаване на офертата е реализиран оборот
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 166 000.00 лв. (сто шестдесет и
шест хиляди лева), без включен ДДС;
- през последните три години от датата па подаване на офертата е изпълнил повече
от една доставка с предмет доставка на компютърна техника и/или мултимедийни
проектори;
- има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството
по стандарт ISO 9001:2008, с предметен обхват „Системна интеграция на ИТ проекти консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и
управление на ИТ проекти. Мрежова интеграция — консултации, системен анализ,
проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на мрежови проекти.
Проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на програми продукти.
Одит на информационни системи. Аутсорсинг на ИТ бизнес процеси. Проектиране,
строителство, ремонт и реконструкция на административни, обществени, промишлени
обекти и инфраструктурни проекти. Търговия с ИТ и мрежови продукти, офис
консумативи и копирна хартия. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови
комуникационни системи“ с валидност 25.05.2019г.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Лирекс БГ“ ООД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/,
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на участниците „Смарт
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Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД, „Специализирани бизнес системи“
АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, „СТЕМО“ ООД и „Лирекс БГ“ ООД.
1. „Смарт Софт“ ЕООД с вх.№ 79.1./24.04.2018г. от 11.10ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации Smart
Engine Office MLI7100MT, преносими компютри HP 250 G6, мултимедийни проектори
тип 1 - ACER P1350W и тип 2 - ACER Р6200 отговарят на минималните
изисквания на Възложителя;
2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз Борис
I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Смарт Софт“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

2. „АСАП“ ЕООД с вх.№ 79.2./24.04.2018г. от 13.20ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации ASAP
V I00, преносими компютри Dell Vostro 3568, мултимедийни проектори тип 1 - ACER
P1350W и тип 2 - ACER P6200 отговарят на минималните изисквания на
Възложителя;
2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз
Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„АСАП“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

3. „Контракс“ АД с вх.№ 79.3./24.04.2018г. от 13.30ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
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1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации
Kontrax ProLine А840 SFF, преносими компютри Lenovo V310, мултимедийни
проектори тип 1 - ACER P1350W и тип 2 - ACER Р6200 отговарят на минималните
изисквания на Възложителя;
2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз Борис
I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Контракс“ АД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

4. „Специализирани бизнес системи“ АД с вх.№ 79.4./24.04.2018г. от 13.45ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации HP
ProDesk 400 G4 МТ, преносими компютри Lenovo V310, мултимедийни проектори тип
1 - ACER P1350W и тип 2 - ACER Р6200 отговарят на минималните изисквания
на Възложителя;
6. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
7. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз Борис
I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
8. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
9. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Специализирани бизнес системи“ АД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

5. „Стантек“ ЕООД с вх.№ 79.6./24.04.2018г. от 14.45ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации
Lenovo V520, преносими компютри Lenovo V310 Black, мултимедийни проектори тип
1 - ACER P1350W и тип 2 - ACER Р6200 отговарят на минималните изисквания
на Възложителя;
2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
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3.

4.
5.

университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз
Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Стантек“ ЕООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

6. „АКТ БГ“ ООД с вх.№ 79.7./24.04.2018г. от 15.50ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации Dell
OptiPlex 3050, преносими компютри Dell Vostro 3568, мултимедийни проектори тип 1
- ACER P1350W и тип 2 - ACER Р6200 отговарят на минималните изисквания на
Възложителя;
2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул."Княз Борис Г № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз
Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„АКТ БГ“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

7. „СТЕМО“ ООД с вх.№ 79.8./24.04.2018г. от 16.00ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации HP
ProDesk 400 G4, преносими компютри HP 250 G6, мултимедийни проектори тип 1 ACER P1350W и тип 2 - ACER P6200 отговарят на минималните изисквания на
Възложителя;
2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз
Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
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5.

е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„СТЕМО“ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

8. „Лирекс БГ“ ООД с вх.№ 79.9./24.04.2018г. от 16.10ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира, че:
1. параметрите/характеристиките на предлаганите компютърни конфигурации HP
290 G1, преносими компютри HP 250 G6, мултимедийни проектори тип 1 - ACER
P1350W и тип 2 - ACER Р6200 отговарят на минималните изисквания на
Възложителя;
2. ще доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Княз Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет - Варна в срок от 25 /двадесет и пет/ работни дни от датата на
сключване на договора;
3. ще извършва гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и
мултимедийни проектори на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Княз
Борис I” № 77, Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна;
4. оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в
поръчката;
5. е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предоставената от оферта.
Комисията приема, че предложение ю за изпълнение на поръчката на участника
„Лирекс Б Р ‘ ООД, удовлетворява изискванията на Възложителя.

ВЬВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1ШТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на „Ценовите
параметри“ на участниците „Смарт Софт“ ЕООД, „АСАП“ ЕООД, „Контракс“ АД,
„Специализирани бизнес системи“ АД, „Стантек“ ЕООД, „АКТ БГ“ ООД, „СТЕМО“
ООД и „Лирекс БГ“ ООД.
2.
„Ценовите параметри“ да се отварят в Конферентна зала 205 в Учебен
корпус - 1 на Икономически университет - Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна
от 09.00 ч. на 11 май 2018г. на заседание, на което могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
Съгласно изискванията на. чл. 57, ал.З от ППЗОП Председателя на комисията е
организирал обявяването на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите параметри,
чрез публикуване на съобщенит е Профила на купувача на Възложителя от 08.05.2018г.

КОМИСИЯ:
1.

В ладимир Hqbs

2.

Иван Петров.

3.

Николай Гочев...
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