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П Р О Т О К О Л 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 124/02.10.2014 г., 

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез 

 публична покана за възлагане на обществена поръчка 

с предмет „Доставка на ИКТ продукти» 

 

Днес, 17.10.2014г.в 9:00 часа, в гр. София, в сградата на 9 ФЕГ, 

 

Комисия в състав: 
 

Председател: Розелина Найденова-Пириндева – помощник-директор УД 

 

Членове :  

1. Калина Стефанова – РКК в 9 ФЕГ 

2. Антоанета Минчева – ст. учител информатика и ИТ 

3. Иван Гьонов – ст. учител информатика и ИТ 

4. Магдалена Лазарова – гл.счетоводител на 9 ФЕГ 

 

Резултати от работата на комисията: 

 

Членовете на комисията получиха входящия регистър и офертите от Теодора Янкова, 

технически секретар, в 9:00 часа. След получаване на офертите, членовете представиха 

декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2 4.  

При публичните действия  на комисията по отваряне на офертите не присъстват 

представители на оферентите, депозирали оферти по настоящия проект. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите се отварят по реда на постъпване, както следва: 

 

1. КОМПЮТЕЛ ООД – вх.№ 1335/16.10.2014г. 

2. КОНТРАКС АД - вх.№ 1336/16.10.2014г. 

3. РИСК ЕЛЕКТРОНИК  ООД - вх.№ 1342/16.10.2014г. 

4. АГЕНЦИЯ ЗА ПАИ ООД - вх.№ 1343/16.10.2014г. 

5. СТЕМО ООД - вх.№ 1344/16.10.2014г. 

6. С&Т БЪЛГАРИЯ ЕООД - вх.№ 1348/16.10.2014г. 

7. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД - вх.№ 1335/16.10.2014г. 

Комисията установи следното: 

1. КОМПЮТЕЛ ООД  

На лице в непрозрачен плик са трите  плика по ЗОП №1, 2, 3  

 

 Подписва се плик № 3 от всички. 

 Отваря се плик № 2. В плика има папка с предложение за изпълнение на поръчката 

Отваря се и се подписват от всички съдържащите се документи. 
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Подписва се плик № 1 от всички и се оповестяват документите, съдържащи се в същия плик, 

подвързани в папка, а именно: 

1. Приложение 1. Представяне на участника. 

2. Булстат. 

3. Съдебна регистрация – Решение 1, 2, 3, 4. 

4. Приложение 2. Оферта. 

5. Приложение 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а-д“ от ЗОП – 2 бр. 

6. Приложение 4. Списък на изпълнени договори. 

7. Референции – 2 бр. 

8. Приложение 5. Справка по декларация чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП. 

9. Приложение 8. Предложение за изпълнение на поръчката. 

10. Приложение 10. Декларация по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП – 2 бр. 

11. Приложение 11. Декларация по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП – 2 бр. 

12. Приложение 12. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – 2 бр. 

Първият етап от публичното разглеждане на документацията на оферент №1 приключи 

в 9:30 часа. 

Няма липсващи документи! 

 

2. КОНТРАКС АД  

На лице е непрозрачен плик по ЗОП, в които има подвързана папка с документи, 

отговарящи на съдържанието на плик №1, №2 и №3 по ЗОП.  

 

 Подписват се листа ( отговарящи на съдържание на плик №3) от всички. 

 Подписват се от всички листа, съдържащи документи, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №2. 

 Разглеждат се от всички и се оповестяват документите, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №1, а именно: 

1. Съдържание на документите. 

2. Приложение 1. Представяне на участника. 

3. Приложение 2. Оферта. 

4. Удостоверение изх.№ 20140908130227/08.09.2014 от Агенция по вписванията. 

5. Приложение 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а-д“ от ЗОП. 

6. Приложение 4. Списък на изпълнени договори. 

7. Референции – 8 бр. 

8. Приложение 5. Справка по декларация чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП. 

9. Копия на документи, удостоверяващи декларираното по Приложение 5 – 7 бр. 

10. Приложение 6. Списък на подизпълнители – няма да ползва. 

11. Пълномощно на Надежда Дукова Ернандес. 

12. Приложение 10. Декларация по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП. 

13. Приложение 11. Декларация по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП. 

14. Приложение 12. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – 2 бр. 

15. Приложение 8. Предложение за изпълнение на поръчката. 

 

Първият етап от публичното разглеждане на документацията на оферент №2 приключи 

в 9:55 часа. 

Няма липсващи документи 

 

3. РИСК ЕЛЕКТРОНИК  ООД  
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На лице е непрозрачен плик по ЗОП, в които има подвързана папка с документи, 

отговарящи на съдържанието на плик №1, №2 и №3 по ЗОП.  

 

 Подписват се листа ( съдържание на плик №3) от всички. 

 Подписват се от всички листа, съдържащи документи, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №2. 

 Разглеждат се от всички и се оповестяват документите, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №1, а именно: 

1. Съдържание на документите. 

2. Приложение 1. Представяне на участника. 

3. Приложение 2. Оферта. 

4. Удостоверение изх.№ 20141001105725/01.10.2014 от Агенция по вписванията. 

5. Приложение 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а-д“ от ЗОП – 2 бр. 

6. Приложение 4. Списък на изпълнени договори. 

7. Референции – 11 бр. 

8. Приложение 5. Справка по декларация чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП. 

9. Копия на документи, удостоверяващи декларираното по Приложение 5 – 4 бр. 

10. Приложение 12. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС. 

11. Приложение 8. Предложение за изпълнение на поръчката. 

12. Сертификат за Система за управление на качеството. 

 

Първият етап от публичното разглеждане на документацията на оферент №3 приключи 

в 10:20 часа. 

Няма липсващи документи 

 

 

4. АГЕНЦИЯ ЗА ПАИ ООД  

На лице е непрозрачен плик по ЗОП, в които има 13 листа с документи в „насипно“ 

състояние.  

 

 Подписват се листа – 2 бр. ( отговарящи на съдържание на плик №3) от всички – 

Приложение 9. 

 Подписват се от всички листа, съдържащи документи, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №2 – Приложение 9. 

 Разглеждат се от всички и се оповестяват документите, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №1, а именно: 

1. Приложение 1. Представяне на участника. 

2. Приложение 2. Оферта. 

3. Приложение 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а-д“ от ЗОП. 

4. Приложение 4. Списък на изпълнени договори. 

5. Референции – 1 бр., без подпис и печат. 

6. Приложение 5. Справка по декларация чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП. 

7. Копие на документ, удостоверяващ декларираното по Приложение 5 – 1 бр. 

8. Приложение 8. Предложение за изпълнение на поръчката. 

9. Приложение 10. Декларация по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП. 

10. Приложение 11. Декларация по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП. 

11. Приложение 12. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС. 

 

Първият етап от публичното разглеждане на документацията на оферент №4 приключи 

в 10:35 часа. 
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Няма липсващи документи 

 

5. СТЕМО ООД  

На лице е непрозрачен плик по ЗОП, в които има плик с подвързана папка с документи, 

отговарящи на съдържанието на плик №1, №2 и №3 по ЗОП.  

 

 Подписват се листа ( отговарящи на съдържание на плик №3) от всички. 

 Подписват се от всички листа, съдържащи документи, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик № 2. 

 Разглеждат се от всички и се оповестяват документите, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №1, а именно: 

1. Приложение 1. Представяне на участника. 

2. Приложение 2. Оферта. 

3. Удостоверение изх.№ 20141001132508/01.10.2014 от Агенция по вписванията. 

4. Приложение 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а-д“ от ЗОП – 3 бр.. 

5. Приложение 4. Списък на изпълнени договори. 

6. Референции – 9 бр. 

7. Приложение 5. Справка по декларация чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП. 

8. Копия на документи, удостоверяващи декларираното по Приложение 5 – 8 бр. 

9. Пълномощно на Светлана Христова Дукова 

10. Приложение 12. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС. 

11. Приложение 8. Предложение за изпълнение на поръчката. 

 

Първият етап от публичното разглеждане на документацията на оферент №5 приключи 

в 10:55 часа. 

Няма липсващи документи 

 

6. С&Т БЪЛГАРИЯ ЕООД  

На лице е непрозрачен плик по ЗОП, в които има подвързана папка с документи, 

отговарящи на съдържанието на плик №1, №2 и №3 по ЗОП.  

 

 Подписват се листа ( отговарящи на съдържание на плик №3) от всички. 

 Подписват се от всички листа, съдържащи документи, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик № 2. 

 Разглеждат се от всички и се оповестяват документите, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №1, а именно: 

1. Приложение 1. Представяне на участника. 

2. Приложение 2. Оферта. 

3. Удостоверение изх.№ 20141006152659/06.10.2014 от Агенция по вписванията. 

4. Приложение 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а-д“ от ЗОП – 2 бр. 

5. Приложение 10. Декларация по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП – 2 бр. 

6. Приложение 11. Декларация по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП – 2бр. 

7. Приложение 4. Списък на изпълнени договори. 

8. Референции – 4 бр. 

9. Приложение 5. Справка по декларация чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП. 

10. Копия на документи, удостоверяващи декларираното по Приложение 5 – 38 бр. 

11. Приложение 6. Списък на подизпълнители – няма да ползва. 

12. Приложение 12. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – 2 бр. 

13. Приложение 8. Предложение за изпълнение на поръчката. 
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Първият етап от публичното разглеждане на документацията на оферент №6 приключи 

в 11:20 часа. 

Няма липсващи документи 

7. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД  

На лице е непрозрачен плик по ЗОП, в които има подвързана папка с документи, 

отговарящи на съдържанието на плик №1, №2 и №3 по ЗОП.  

 

 Подписват се листа ( отговарящи на съдържание на плик №3) от всички. 

 Подписват се от всички листа, съдържащи документи, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик № 2. 

 Разглеждат се от всички и се оповестяват документите, отговарящи на изискуемото 

съдържание на плик №1, а именно: 

1. Списък на документите. 

2. Приложение 1. Представяне на участника. 

3. Приложение 2. Оферта. 

4. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър. 

5. Булстат 

6. Удостоверение за регистрация 

7. Годишен баланс за периода, приключващ на 31.12.2013г. 

8. Годишен отчет за доходите за периода, приключващ на 31.12.2013г. 

9. Приложение 3. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а-д“ от ЗОП – 2 бр. 

10. Приложение 4. Списък на изпълнени договори. 

11. Референции – 15 бр. 

12. Приложение 5. Справка по декларация чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП. 

13. Копия на документи, удостоверяващи декларираното по Приложение 5 – 37 бр. 

14. Писмо от НОИ за определяне на основна икономическа дейност „Производство на 

компютърна техника“. 

15. Удостоверение от БСК, че СБС АД е удостоверен производителна електронно-

изчислителна техника. 

16. Уведомление от Патентното ведомство на РБългария за позновяване на 

регистрацията на марката SBS за 10 години. 

17. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и 

неупотребявани. 

18. Декларация, че предлаганата техника отговаря на европейската директива 

2001/95/ЕС(RoNS). 

19. Приложение 8. Предложение за изпълнение на поръчката. 

 

Първият етап от публичното разглеждане на документацията на оферент №7 приключи 

в 11:55 часа. 

Няма липсващи документи 

 

 Комисията предлага да бъдат допуснати до оценяване всички седем участници: 

 

Комисията прекратява работата си в 12:00 часа на 17.10.2014г. и ще я поднови на 20.10.2014г. 

(понеделник) в 12:00 часа с оценяване на офертите. 

 

Днес, 20.10.2014г. в 12:00 часа, в сградата на 9 ФЕГ, комисията започна работа по оценка на 

офертите. 
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II. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ  

 

ІІ.1. КОМПЮТЕЛ ООД  

 

В офертата си участникът предлага трите вида ИКТ продукти: Таблет с клавиатура: 31бр. х 

640лв. и Office 365 над исканото, Стандартизирана компютърна система: 15бр. х 660лв. и 

Мини мултимедиен проектор: 10бр. х 860лв. 

 

Получени оценки от участника за всеки ИКТ продукт по показателите «Предложена 

цена», Съответствие с исканата техническа спецификация» и «Брой ИКТ продукти»: 

 

ІІ.1.1. Таблет с клавиатура 

   

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  21,87т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс  оценка  50,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                      оценка  24,22т.   

               

   Комплексна оценка за таблет с клавиатура:        96,09т.  

 

ІІ.1.2. Компютърна система 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  22,91т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    25,00т. 

               

   Комплексна оценка за компютърна система:        87,91т. 

 

ІІ.1.3. Мини мултимедиен проектор 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка 18,60т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   20,83т. 

               

   Комплексна оценка за Мини мултимедиен проектор: 79,43т. 

   КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 263,43т. 

 

ІІ.2. КОНТРАКС АД  

 

В офертата си участникът предлага трите вида ИКТ продукти: Таблет с клавиатура: 32бр. х 

624лв. и Office 365 над исканото, Стандартизирана компютърна система: 15бр. х 666лв. и 

Мини мултимедиен проектор: 10бр. х 834лв. 

Получени оценки от участника за всеки ИКТ продукт по показателите «Предложена 

цена», Съответствие с исканата техническа спецификация» и «Брой ИКТ продукти»: 

 

ІІ.2.1. Таблет с клавиатура 
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 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  22,43т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    50,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    25,00т. 

               

   Комплексна оценка за таблет с клавиатура:        97,43т.  

 

ІІ.2.2. Компютърна система 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  22,71т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   25,00т. 

               

   Комплексна оценка за компютърна система:        87,71т. 

ІІ.2.3. Мини мултимедиен проектор 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  19,18т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   20,83т. 

               

   Комплексна оценка за Мини мултимедиен проектор: 80,01т.  

   КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 265,15т. 

 

3. РИСК ЕЛЕКТРОНИК  ООД  

 

В офертата си участникът предлага трите вида ИКТ продукти: Таблет с клавиатура: 30бр. х 

569,40лв., Стандартизирана компютърна система: 15бр. х 664лв. и Мини мултимедиен 

проектор: 10бр. х 812,80лв. 

Получени оценки от участника за всеки ИКТ продукт по показателите «Предложена 

цена», Съответствие с исканата техническа спецификация» и «Брой ИКТ продукти»: 

 

ІІ.3.1. Таблет с клавиатура 

   

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка   24,58т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс  оценка   40,00т.     

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                      оценка   23,44т. 

               

   Комплексна оценка за таблет с клавиатура:        88,02т.  

ІІ.3.2. Компютърна система 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  22,78т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   25,00т. 

               

   Комплексна оценка за компютърна система:        87,78т. 
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ІІ.3.3. Мини мултимедиен проектор 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  19,69т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   20,83т. 

               

   Комплексна оценка за Мини мултимедиен проектор: 80,52т.  

   КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 256,32т. 

4. АГЕНЦИЯ ЗА ПАИ ООД 

 

В офертата си участникът предлага трите вида ИКТ продукти: Таблет с клавиатура: 30бр. х 

600лв. с по-ниски или липсващи, неуточнени технически характеристики, Стандартизирана 

компютърна система: 15бр. х 920лв. и Мини мултимедиен проектор: 10бр. х 640лв. с по-ниски 

технически характеристики. 

Получени оценки от участника за всеки ИКТ продукт по показателите «Предложена 

цена», Съответствие с исканата техническа спецификация» и «Брой ИКТ продукти»: 

 

ІІ.4.1. Таблет с клавиатура 

   

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  23,33т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    20,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    23,44т. 

               

   Комплексна оценка за таблет с клавиатура:        66,77т.  

 

ІІ.4.2. Компютърна система 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка 16,44т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка  40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка  25,00т. 

               

   Комплексна оценка за компютърна система:        81,44т. 

 

ІІ.4.3. Мини мултимедиен проектор 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  25,00т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   20,83т. 

               

   Комплексна оценка за Мини мултимедиен проектор: 85,83т.  

   КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 234,04т. 
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5. СТЕМО ООД  

 

В офертата си участникът предлага трите вида ИКТ продукти: Таблет с клавиатура: 30бр. х 

559,90лв., Стандартизирана компютърна система: 15бр. х 604,94лв. и Мини мултимедиен 

проектор: 10бр. х 778,67лв. 

 

Получени оценки от участника за всеки ИКТ продукт по показателите «Предложена 

цена», Съответствие с исканата техническа спецификация» и «Брой ИКТ продукти»: 

 

ІІ.5.1. Таблет с клавиатура 

   

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  25,00т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    23,44т. 

               

   Комплексна оценка за таблет с клавиатура:        88,44т.  

 

 ІІ.5.2. Компютърна система 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  25,00т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    25,00т. 

               

   Комплексна оценка за компютърна система:        90,00т. 

 

 ІІ.5.3. Мини мултимедиен проектор 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  20,55т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    20,83т. 

               

   Комплексна оценка за Мини мултимедиен проектор: 81,38т.  

   КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 259,82т. 

 

6. С&Т БЪЛГАРИЯ ЕООД  

 

В офертата си участникът предлага трите вида ИКТ продукти: Таблет с клавиатура: 30бр. х 

666,36лв., Стандартизирана компютърна система: 15бр. х 658,80лв. и Мини мултимедиен 

проектор: 11бр. х 740,14лв. 

 

Получени оценки от участника за всеки ИКТ продукт по показателите «Предложена 

цена», Съответствие с исканата техническа спецификация» и «Брой ИКТ продукти»: 

 

ІІ.6.1. Таблет с клавиатура 

   

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  21,01т. 
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 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    23,44т. 

               

   Комплексна оценка за таблет с клавиатура:        84,45т.  

 

  ІІ.6.2. Компютърна система 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка 22,96т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   25,00т. 

               

   Комплексна оценка за компютърна система:        87,96т. 

 

ІІ.6.3. Мини мултимедиен проектор 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  21,62т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    22,92т. 

               

   Комплексна оценка за Мини мултимедиен проектор:  84,54т.  

   КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 256,95т. 

 

 

7. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД  

 

В офертата си участникът предлага трите вида ИКТ продукти: Таблет с клавиатура: 32бр. х 

624,80лв. и Office 365 над исканото, Стандартизирана компютърна система: 15бр. х 666лв. с 

процесор i5 и Мини мултимедиен проектор: 12бр. х 695,80лв. 

 

Получени оценки от участника за всеки ИКТ продукт по показателите «Предложена 

цена», Съответствие с исканата техническа спецификация» и «Брой ИКТ продукти»: 

 

ІІ.7.1. Таблет с клавиатура 

   

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка   22,40т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс  оценка   50,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                      оценка   25,00т. 

               

   Комплексна оценка за таблет с клавиатура:        97,40т.  

 

  ІІ.7.2. Компютърна система 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  22,71т. 

 Показател   
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          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка    50,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка    25,00т. 

               

   Комплексна оценка за компютърна система:        97,71т. 

 

ІІ.7.3. Мини мултимедиен проектор 

 Показател    „Предложена цена“ - Пц                оценка  23,00т. 

 Показател   

          „Съответствие с исканата техническа спецификация“ – Пс оценка   40,00т. 

 Показател „Брой ИКТ продукти“ - Пб                                     оценка   25,00т. 

               

   Комплексна оценка за Мини мултимедиен проектор: 88,00т.  

   КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 283,11т. 

        

 

ІІІ. Комисията предлага следното класиране на участниците: 

 

 

1 място - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД        -        283,11т. 

                             

2 място - КОНТРАКС АД                       -        265,15т. 

                                              

3 място - КОМПЮТЕЛ ООД                        - 263,43т. 

                             

4 място - СТЕМО ООД                        -        259,82т. 

                             

5 място - С&Т БЪЛГАРИЯ ЕООД                       - 256,95т. 

                             

6 място - РИСК ЕЛЕКТРОНИК  ООД                      - 256,32т. 

                             

7 място - АГЕНЦИЯ ЗА ПАИ ООД                       -  234,84т. 

                             

 

Настоящият протокол, съставен на 17.10.2014г. и приключен на 20.10.2014г., и цялата 

документация в процедурата се предава на възложителя с предложение за сключване на 

договор за доставка с класирания на първо място участник на основание чл. 101е, ал.1от ЗОП. 

            

 

 

 

Председател :                                                           Възложител:___________________  

                           (Емилия Богданова) 

Членове :  1. 

                                                                                   ____________/2014 г. 

      2.                                                                           (дата на получаване на протокола) 

        

      3. 

       

      4. 


