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ПРОТОКОЛ 

На 21.09.2016 г. в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), 

намираща се на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 5, в зала 5, се проведе заседание на 

комисията, назначена със Заповед № З-ОФ-22 от 07.09.2016 г. за разглеждане на офертите за 

възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютри 

и хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени 

позиции, открита с Решение № ОП-5 от 26.07.2016 г.  

 

Заседанията се проведоха от комисия в състав:  

Председател: 

Наталия Кирилова Кирова, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

Членове: 

Цанко Тодоров Цанев, главен експерт в отдел АИО в дирекция ОА; 

Лора Николаева Николова, главен експерт в отдел ФСД в дирекция ОА. 

Комисията се запозна с допълнително представения по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП от 

участника Кооперация „Панда“ за отстраняване на недостатъци ЕЕДОП. След запознаване с 

представения ЕЕДОП комисията установи, че същият е подаден в нормативно определения 

срок и с него са отстранени недостатъците в първоначално представения ЕЕДОП. 

Комисията извърши проверка дали участниците отговорят на изискванията на 

възложителя за участие в процедурата. При проверката се установи, че всички участници 

отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор за участие в процедурата. 

С оглед на това техническите им предложения следва да бъдат допуснати до разглеждане и 

проверка за съответствие с предварително обявените условия на възложителя. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По обособена позиция №1 са подали оферти „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД и 

„СИЕНСИС“ АД. Предложената от участниците техника отговаря на минималните изисквания 

на възложителя за обособена позиция №1, посочени в т. 7 – Технически спецификации от 

раздел І „Описание на предмета на поръчката“ от документацията за провеждане на 

процедурата. Предвид това техническите предложения на участниците следва да бъдат 

допуснати до оценяване. 

По обособена позиция №2 са подали оферти „СМАРТ СОФТ“ ЕООД, „КОНТРАКС“ АД 

и „ДИДЖИТЕК“ ООД. Предложената от участниците техника отговаря на минимални 

изисквания на възложителя за обособена позиция №2, посочени в т. 7 – Технически 

спецификации от раздел І „Описание на предмета на поръчката“ от документацията за 

провеждане на процедурата. Предвид това техническите предложения на участниците следва да 

бъдат допуснати до оценяване. 

По обособена позиция №3 са подали оферти на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, 

„ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД, „КОНТРАКС“ АД ООД и „ДИДЖИТЕК“ ООД.  

При преглед на техническите характеристики на предложената от КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА” техника се установи, че предложеният монохромен принтер може да поддържа 

хартия с максимална дебелина 163 g/м2. Същото се потвърждава и от общодостъпната 

информация на производителя относно техническите характеристики на предлаганата от 

участника техника. 

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в т.7 – Технически спецификации от 

раздел І „Описание на предмета на поръчката“ от документацията за провеждане на 

процедурата предлаганият монохромен принтер следва да може да ползва хартия с максимална 

дебелина 220 g/м2. В разяснение №1, възложителят е потвърдил, че предлаганите от съответния 
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участник принтери трябва да отговарят на посочените в т.7, раздел I „Описание на предмета на 

поръчката” от документацията за обществената поръчка технически спецификации, които са 

съобразени с характеристиките на канцеларските материали, които се ползват в 

администрацията на КЕВР. 

Предвид това се налага заключението, че офертата на Кооперация „Панда“ не отговаря 

на предварително обявените условия на възложителя и тя не следва да се оценява, като на 

основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, плик «Ценови параметри» на същия участник няма да бъде 

отварян. 

Предложената от „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД, „КОНТРАКС“ АД ООД и „ДИДЖИТЕК“ 

ООД техника отговаря на минималните изисквания на възложителя за обособена позиция №3, 

посочени в т. 7 – Технически спецификации от раздел І „Описание на предмета на поръчката“ 

от документацията за провеждане на процедурата. С оглед на това техническите предложения 

на посочените участници следва да бъдат допуснати до оценяване. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията извърши оценяване на допуснатите технически предложения съгласно 

методиката от документацията за провеждане на процедурата, както следва: 

Оценка на техническите предложения по обособена позиция №1 „ДОСТАВКА НА 

СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ЛЕНТОВО УСТРОЙСТВО ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ“ 

Допълнителни функционални характеристики 

ЦАПК 

ПРОГРЕС 

ГРУП АД 

СИЕНСИС 

АД 

K2.1 Сървърна 

конфигурация т. 

1.1 

Инсталирани 2x300GB и 14 или 

повече дискове с капацитет 2TB 

или повече или SSD дискове 

ДА - 1т. 
0 0 

НЕ - 0т. 

K2.2 Сървърна 

конфигурация т. 

1.1 

Инсталирани 2 или повече бр. осем 

ядрени процесори 

ДА - 1т. 
0 0 

НЕ - 0т. 

K2.3 Сървърна 

конфигурация т. 

1.1 

64 GB DDR4 Registered DIMM, 

2133/2400 MHz или повече 

ДА - 1т. 
0 0 

НЕ - 0т. 

K2.4 Сървърна 

конфигурация т. 

1.1 

Гаранция 60 месеца или повече 
ДА - 1т. 

0 0 
НЕ - 0т. 

K2.5 Сървърна 

конфигурация т. 

1.2 

Инсталирани 2 или повече бр. осем 

ядрени процесори 

ДА - 1т. 
0 0 

НЕ - 0т. 

K2.6 Сървърна 

конфигурация т. 

1.2 

Наличие на SSD дискове 
ДА - 1т. 

0 0 
НЕ - 0т. 

K2.7 Сървърна 

конфигурация т. 

1.2 

64 GB DDR4 Registered DIMM, 

2133/2400 MHz или повече 

ДА - 1т. 
0 0 

НЕ - 0т. 

K2.8 Сървърна 

конфигурация т. 

1.2 

Гаранция 60 месеца или повече 
ДА - 1т. 

0 0 
НЕ - 0т. 

K2.9 Лентова 

библиотека т. 1.3 
Капацитет по-голям от 50 TB 

ДА - 1т. 
0 0 

НЕ - 0т. 

K2.10 Лентова 

библиотека т. 1.3 
Гаранция 60 месеца или повече 

ДА - 1т. 
0 0 

НЕ - 0т. 

Общо: 0 Общо: 0 

 

Оценка на техническите предложения по обособена позиция №2 „ДОСТАВКА НА 

КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И МОНИТОРИ“ 

 
Допълнителни функционални характеристики Смарт Софт 

ЕООД 

Контракс 

АД 

Диджитек 

ООД 

K2.1 Компютърна т. 2.1 

конфигурация 

Четириядрен процесор, 

3.2 GHz, 6MB кеш или 

по-добър 

ДА - 2т.  

2 0 2 НЕ - 0т. 
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K2.2 Компютърна т. 2.1 

конфигурация 

8 GB DDR3/4 SDRAM 

или повече 
ДА - 1т.  

1 1 1 
НЕ - 0т. 

K2.3 Компютърна т. 2.1 

конфигурация 

Гаранция 36 месеца или 

повече 
ДА – 1 т.  

1 1 1 
НЕ - 0т. 

K2.4 Компютърна т. 2.1 

конфигурация 

Наличие на не вградена в 

дъното видео карта с 

повече от 2 GB RAM 

памет 

ДА – 2 т.  

0 2 0 НЕ - 0т. 

K2.5 Компютърна т. 2.1 

конфигурация 

Монитор с размер на 

екрана в инчове – 21,5" 

или повече 

ДА – 1 т.  

1 1 0 НЕ - 0т. 

K2.6 Компютърна т. 2.1  

конфигурация 

Наличие на SSD дискове  ДА – 1 т.  
0 0 0 

НЕ - 0т. 

K2.7 Монитор т. 2.2  Резолюцията на 

монитора да бъде по-

голяма от 1600x900 

ДА – 1 т.  

1 1 1 НЕ - 0т. 

K2.8 Монитор т. 2.2 Размер на екрана в 

инчове – 21,5" или 

повече 

ДА – 1 т.  

1 1 1 НЕ - 0т. 

Общо: 7 Общо: 7 Общо: 6 

 

Оценка на техническите предложения по обособена позиция № 3 „ДОСТАВКА НА 

ПРИНТЕРИ“ 

 
Допълнителни функционални характеристики Партньорите 

ЕООД 

ДИДЖИТЕК 

ООД 
Контракс 

АД 
K2.1 Монохромен т. 

3.1 принтер 

Скорост на печат повече 

от 35 стр/мин. 
ДА – 2 т.  

2 2 0 
НЕ - 0т. 

K2.2 Монохромен т. 

3.1 принтер 

Време за отпечатване на 

първа страница по малко 

от 8 сек. 

ДА – 2 т.  

2 2 2 НЕ - 0т. 

K2.3 Монохромен т. 

3.1 принтер 

Гаранция 24 месеца или 

повече 

ДА – 1 т.  
1 0 0 

НЕ - 0т. 

K2.4 Цветен принтер 

т. 3.2 

Скорост на печат повече 

от 25 стр/мин. 
ДА – 2 т.  

2 2 2 
НЕ - 0т. 

K2.5 Цветен принтер 

т. 3.2 

Време за отпечатване на 

първа страница по малко 

от 12 сек. 

ДА – 2 т.  

2 2 2 НЕ – 0 т.  

K2.6 Цветен принтер 

т. 3.2 

Гаранция 24 месеца или 

повече 

ДА - 1т. 
1 0 0 

НЕ – 0 т.  

Общо: 10 Общо: 8 Общо: 6 

 

 

 

Председател: 

 

Наталия Кирова: .....................   

 

Членове:  

 

Цанко Цанев: ............................ 

 

Лора Николова: ........................ 

 


