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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

 

 

ДОКЛАД  
№ ПО-05-120/17.10.2019 год. 

 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № ПО-05-113/11.09.2019 г. за 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника 

(компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, 

монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в 

извънгаранционен срок), собственост на ТП „ДГС Сливен”, включително доставка на резервни 

части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца”, открита с Решение 

№ ПО-05-105 от 06.08.2019 г. на директора на ТП ДГС Сливен,  

 
Днес, 11.09.2019 год., в 10.00 часа, в град Сливен, в административната сграда на ТП ДГС 

Сливен, с адрес гр.Сливен, ул. „Орешак” 15А  заседателната зала, се проведе заседание на 
назначената със Заповед № ПО-05-113/11.09.2019 г.  на Директора на ТП ДГС Сливен, комисия в 

състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. В.С. – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1. А.Х. - „Оператор въвеждане на данни” при ТП „ДГС Сливен” 

                   2. инж. Д.М - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

               3. Д.А – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 
               4. К.З – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

 в 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Сливен”, с адрес 
гр.Сливен, ул. „Орешак” 15А  при условията на чл.51 и следващите от ППЗОП се проведе заседание 

на комисията. 

       Работата на комисията протече по следния ред: 
        Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона 

за обществените поръчки (Обн. ДВ.бр. 13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ.бр. 34 от 3 Май 2016 г, изм. 

и доп. бр.17 от 26.02.2019 г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн. 

ДВ.бр. 17 от 26 Февруари 2019 г. в сила от 01 март 2019 г.) относно подготовката и провеждането на 
процедурата по разглеждане на офертите. 

       Председателят на комисията прочете заповедта със състава на комисията, след което получи  

извлечение от входящия регистър на подадените оферти, съгласно който до 16:30 часа на 10.09.2019 
г. са подадени следните предложения: 

 

  „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 119622241, с адрес гр. Твърдица, ул. ”Цар Калоян“ № 

25, вписан в търговския регистър към Агенция по вписвания под № 20120112151744, 
представлявано от Ралица Балканска - управител, регистриран като участник в процедурата с 

пореден номер № 1, участник подал оферта, с вх. № ПО-05-44/10.09.2019 г. в 16.15 часа. 

  
 Фирмата няма представител на заседанието. Потвърдено е от всички членове на комисията, че 

офертата е в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 
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След като комисията се запозна с предоставения списък на подадените оферти преди 
пристъпване към отваряне на офертите членовете на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 

от ЗОП. Няма член на комисията направил отвод. 

Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 

1. Отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване и на регистрирането им 

в деловодството на ТП ДГС Сливен.   

2. Подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и техническото 
предложение на съответния участник от минимум трима членове от комисията.  

3. Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката и проверка на 

съответствието им с изготвения опис. 
За всеки един от участниците Комисията спази определената последователност от действия, 

съгласно чл. 54 от ППЗОП за разглеждане на оферти и заявления за участие, подадени на хартиен 

носител, както следва: 

 

Отваряне на офертата на участник № 1 - „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД. 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по 

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съгласно изискванията. Председателят на комисията отвори опаковката с 
офертата, представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и комисията 

констатира наличието на 1 отделен непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, както и „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. 
Трима членове на комисията в изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” и „Техническото предложение за изпълнение на поръчката”  на 

участника.  
Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с офертата 

на участника и комисията провери съответствието с изготвения списък на документи, съдържащи 

се в офертата, както следва: 

Документи за подбор: 

 Комисията констатира, че участникът „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 119622241 

представя всички необходими документи съгласно условията на възложителя и единодушно РЕШИ:  

№ СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Оферта за участие (Образец № 1) 

2. Образец № 2  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

 3. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата; 

 
4. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проекто-договора; 

 
5. 

Образец № 3  –  Ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри“ 

 

6. 
 

Образец № 6 – Опис на документите съдъжащи се в офертата; 
 

7. 
Образец № 7 – Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП 

 

8. Образец № 8 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и   осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „д“ от ППЗОП; 

 

9. 
Образец № 9 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП); 

 
10. Образец № 11 – Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП; 

 11. Проекто-договор – образец №12; 

 
12. 

Единен европейски документ за обществена поръчка /ЕЕДОП/ - на CD  
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Допуска участника до следващия етап в процедурата. 
 

С това приключи публичната част от заседанието. 

На следващият етап, в закрито заседание, комисията пристъпи към разглеждане на ЕЕДОП 

на допуснатия участник - „ИНФО КОМПЮТЪРС” ООД. 

С оглед правилната преценка за редовността на офертата, Комисията, като взе предвид на 

първо място законовите изисквания и минималните изисквания на Възложителя за подбор на 

участниците, както и всички други изисквания поставени от възложителя в документацията и след 
като разгледа документите в опаковката на участниците подали оферти установи: 

Участникът „ИНФО КОМПЮТЪРС” ООД е представил всички изискуеми документи на 
хартиен носител, доказващи личното му състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, 

относно които комисията няма забележки. 

 Представеният ЕЕДОП е на СД диск по Образец. Комисията счита, че „ИНФО 

КОМПЮТЪРС” ООД е представил достатъчно информация в ЕЕДОП и файлът съдържащ в 
електронен вид ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от представляващия участника. 

  

 На заседание на 25.09.2019 г. комисията продължи работата си по разглеждане и оценка на 
техническите предложения на допуснатите участници в откритата процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/. 
             Председателят на комисията обяви дневният ред на заседанието: 

4. Разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на  допуснатите 

участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия в техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя съгласно разпоредбите на чл.56, ал.2 от ППЗОП.  

    2. Оценка на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите 

участници в съответствие с критерият за възлагане „икономически най-изгодната оферта” и съгласно 

утвърдената „Методика за оценка на офертите”.   
   Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл.70, ал.1 и  ал.2, т.3 във връзка с ал. 4, т. 1 от ЗОП. 

 
Комисията констатира следното:  

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано приложение Образец 2, както и 

всички изискуеми декларации и приложения (Образци 4 и 5).  
 Представените от участника в процедурата, документи, са: техническо предложение /образец 

№ 2/ на хартиен носител, декларация за срока на валидност на офертата – образец № 4 и Декларация 

за  съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец № 5. Участника не е приложил 
към офертата си декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП, поради което комисията приема, че в 

техническото му предложение не се съдържа информация имаща конфиденциален характер. При тези 

обстоятелства, комисията приема, че не са налице пречки за абсолютно възпроизвеждане и 

оповестяване на техническите предложения, но при публикуване на протокола, следва да бъдат 
заличени телефоните и ел. адреси, посочени в него. 

 

Кратко описание на техническото предложение на участника: 

След запознаване с условията за участие от документацията за обществената поръчка, техническата 

спецификация и проекта на договор и при спазване на условията на Възложителя, участникът 

заявява, че: 

Ще организират и изпълнят поръчката съгласно документацията за участие, като за целта 

декларират, че: 

1. Предлага да изпълни поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 
условията за участие и Техническите спецификации. 

2. Услугата абонаментно и сервизно обслужване на офис техниката, доставката и монтажа на 

резервни части и консумативи отговарят на ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: 
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2.1. Абонаментното и сервизно обслужване, доставката и монтажа на резервни части и 

консумативи включва: 

• Профилактика и сервизно обслужване на компютри, преносими компютри, хардуер и 

софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, 
рутери и др. техника за следгаранционна поддръжка. 

• Почистване и профилактика на техниката се извършва по заявка от възложителя. 

• Доставката и монтажа на посочените резервни части за компютри, преносими 

компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово 
оборудване, модеми, рутери и др. техника се извършва след направена заявка от Възложителя.  

• Доставката и монтажа на посочените консумативи за принтери, многофункционални 

устройства и копирни машини се извършва след направена заявка от възложителя. 

В предмета на поръчката се включват всички неизчерпателно изброени ремонтни и 
други дейности за поддръжка и профилактика, посочени в техническата спецификация. 

Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на 

наличната техника на Възложителя в изправно състояние. Всички операции, свързани с 
обслужването ще се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за 

съответната марка техника. 

Заявява, че ще посещава поне веднъж седмично обектите на Възложителя за текущо 

профилактиране на техниката, както хардуерна така и софтуерна. 

Следгаранционното сервизно обслужване ще се извършва в сервизната ни база, с подписване 

на приемо - предавателен протокол. Всички разходи по транспортирането на техниката от 

местоположението й в административната сграда на ТП ДГС Сливен до сервиза и обратно ще бъде 
за тяхна сметка и са включени в ценовото им предложение.  

Ще доставяме резервните части в сградите на ТП ДГС Сливен за тяхна сметка. 

Всички дейности по договора за поръчката ще извършват чрез свои технически специалисти, 

които разполагат със съответната квалификация и умения. 

2.2. Консумативите отговарят на изискванията посочени в техническата спецификация, а 

именно: 

Ще доставят както оригинални, така и съвместими консумативи или комбинация от двете 
съгласно изискванията на производителя. 

Всички консумативи ще са нови, неупотребявани и нерециклирани. 

Няма да допускат предлагане на съвместими консумативи от повече от един производител.  
Няма да допуснат предлагане на консумативи с по-малък капацитет /бр. копия/ от указания. 

Тонер касетите ще са с транспортна лента, опаковани във фабрична опаковка, вкл. плътно 

прилепнала транспортна опаковка. 

Предложените консумативи ще отговарят на посочения продуктов номер на производителя. 
След извършване на ремонтните дейности, се задължават да съставят приемо - предавателен 

протокол за извършената работа, вложените резервни части, доставените материали и консумативи и 

гаранционния срок, който поемат. 

2.3. Резервните части за компютри отговарят на изискванията посочени в техническата 

спецификация, а именно: 

Всички резервни части ще са нови и неизползвани преди това с не по – малък от 24 /двадесет и 

четири/ месеца гаранционен срок. При невъзможност /поради спряно производство или в случай, че 

не се предлагат нови на пазара/, може да предложим такива употребявани, но с не по – малък от 6 

месеца гаранционен срок. 

Резервните части са обозначени със CE-маркировка или еквивалентни такива.  

Резервните части са обозначени със СЕ-маркировка. 

Окомплектовката на резервните части включва всички аксесоари, необходими за правилната им 

работа като захранващи кабели, кабели за връзка, адаптери, захранващи адаптери, както и 
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необходимия инсталационен софтуер и др., които са в съответствие с действащите в Република 

България стандарти. 

Ще осигурят гаранция за качеството съгласно „Техническата спецификация” 

Гаранционното обслужване включва всички разходи (транспорт, труд, модули, резервни части и 

материали и др.) и всички модули, възли, устройства, аксесоари и др. 

  Резервните части ще са съпроводени със следните документи (представят се при 

извършване на доставката): 

- документ, доказващ произхода на резервните части; 

- гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставените резервни части от 
изпълнителя; 

- пълната техническа документация за инсталиране, експлоатация и диагностика на резервните 
части на английски или на български език. 

Доставените резервни части, материали, консумативи и софтуер, ще са нови, оригинални 

и/или съвместими съгласно изискванията на производител. 

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Приемат, че обявената налична към откриване на процедурата офис техника, както и 
количествата резервни части, материали и консумативи са прогнозни като в тях може да настъпи 

промяна в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързва с пълно усвояване на 

максималния финансов ресурс на поръчката. 
2. Услугите и доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс на поръчката, 

включително предвидените опции за допълнителни количества. 

3. Заявката ще се извършва на посочен от Изпълнителя телефон или по електронен път по реда и 
условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Ще приемат всички заявки, 

които възложителят е направил устно или писмено - по електронен път или на хартиен носител, по 

поща или факс. Заявката трябва да съдържа всички данни за техническата неизправност и 
възникването й, с които разполага възложителя, а също така име и телефон за връзка със служителя, 
заявил техническата неизправност от страна на възложителя. 

4. Услугата и доставката по всяка конкретна заявка ще се извършва всеки работен ден от 08:30 

часа до 17:00 часа и ще се предава на определено от Възложителя лице, след предварително уговорен 

за това час. Приемането и предаването на услугата и/или доставката по конкретната заявка ще се 
извършва по вид и количество и е единични цени с приемо - предавателен протокол, подписан от 

двете страни по договора или от упълномощени от тях лица.Приемат, че за дата на извършване се 
счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол от Възложителя. 

5. Приемат, че видът и броят на консумативите, материалите и резервните части са прогнозни 

количества, посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията но 

процедурата. Доставка на други не посочени в техническите спецификации резервни части и 
консумативи, както и заплащане на неупоменати в техническите спецификации дейности става след 

одобряване от страна на Възложителя на писмена заявка, съставена от Изпълнителя, в която изрично 

са посочени единичните цени без ДДС на съответните дейности, резервни части и консумативи. 
6. Декларират, че ако бъдат избрани за изпълнител на обществената поръчка, ще приемат 

подменените дефектирали модули/резервни части и ще предприемат необходимите действия за 

осигуряване на тяхното събиране, транспортиране и третиране в съответствие с приложимите 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 
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      СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
      1. Срок на изпълнение на поръчката - 24 месеца, считано от подписване на договора или до 

изчерпване на максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на вяко 

едно от посочените две основания. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на 
ЗОП и в случай, че общата прогнозна стойност с включени опции за увеличение до +30% не са 

изчерпани, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 

месеца при условията за включване на опцията, посочени в документацията, проекта на договор и 

обявлението за поръчката. 
2. Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки или дефектирала стока - за 

видими фабрични дефекти на стоките - в момента на доставката; за скрити фабрични дефекти – 2 

(два) календарни дни, считано от датата на всяка доставка. 
Забележка: не по-малко от 10 (десет) календарни дни 

3. Срок за подмяна на рекламирана стока - до 1 (един) календарни дни, считано от датата на 

депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и 
условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

       4. Място на извършване на услугата: Офис техниката и резервните части, материали, консумативи 

за офис техника ще доставяме и разтоварваме на Възложителя или на упълномощени от двете страни 

лица на адреса на горепосочената административна сграда. Доставката и всички транспортни и други 
разходи са включени в ценовото ни предложение.  

 

      ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА: 

1. За показател TO1 – „Срок за реакция при отстраняване на възникнал дефект или 

неизправност на устройство, след заявка от Възложителя” , участникът е предложил: 

0,8 (Нула цяло и осем десети) работни дни 

Обосновка: Съгласно техническата спецификация на възложителя, предметът на настоящата 

поръчка включва дейности като: цялостно почистване на настолни и преносими компютри, 

почистване на неустановен хардуерен или софтуерен проблем, транспортиране на техника до 

сервиза на изпълнителя. 

Проблемите при експлоатация на преносими и настолни компютри, принтери и 

многофункционални устройства могат да бъдат от различно естество, съответно времето за 

отстраняване на конкретния проблем варира от минути  до часове и дни. Запознавайки се детайлно 
с техническата спецификация и документацията по настоящата процедура, предлагаме максимален 

срок за реакция при отсраняване на възникнал дефект или неизправност на устройството – 0,8 /нула 

цяло и осем/ работни дни, като отчитаме спецификата на устройствата и актуалните техники за 

отстраняване на дефекти по тях. 

В настоящото техническо предложение ще направим кратък анализ на най-често срещаните 

проблеми и процедурата по извършване на ремонт на гореописаната техника, с оглед обосноваване 

на предложения срок. 

Ремонт на компютъра се налага най-често в следните случаи: 

 Компютърът не се включва – най – често това е проблем в захранващия блок. 

 Липса или нарушен образ на екрана – този проблем се проявява при повреда във видео картата на 
компютъра. 

 Внезапно изключване на компютъра – претоварване на захранването, прегряване и др. 

 Сини екрани – ако се касаеза хардуерен проблем, то вероятно е да съществуват проблеми със 
системната памет (РАМ) 

 Необичаен звук от компютъра – най – често е от замърсена охладителната система или повреда 

във вентилаторите. 

 Прегряване на компютъра - замърсена охладителната система и влошено качество на 
термопроводимите материали. 
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Ремонт на преносим компютър се налага най-често в следните случаи: 

 Счупен дисплей или друга част – следствие на изпускане или удар 

 Батерията на лаптопа не се зарежда – вероятно изчерпан капацитет на батерията. 
 Лаптопа не се включва – възможно е ако батерията е изтощена и адаптера не работи правилно. 

 Липса на образ – проблеми с дисплея или неговите компоненти (инвертор и CCFL лампи). 

 Клавиатурата не работи – ако е залята, липсват копчета или друга механична повреда. 

 Лаптопа не се стартира – много често срещан проблем в следствие на прегряване да се получи 
отлепяне на основаните чипове, тогава се налага ремонт със специална апаратура. 

 

Кои компоненти се повреждат и как се отстраняват проблемите? 
 Твърд диск – ако твърдия диск е повреден се заменя с нов, за да не се загубят данните на 

потребителя. Цялата налична информация и данни се прехвърлят на нов диск. 

 Видео карта – в зависимост от проблема може да се ремонтира или да се замени с нова (при 
ремонт на лаптопи някои чипове могат да се залепят наново, но при други се налага пълна подмяна). 

 Памет – паметта също е част, която не може да се ремонтира и се налага подмяната. 

 Процесор – процесорът е част, която най- рядко се поврежда, когато това стане не се подменя с 

нов. 
 Дънна платка – в някои случаи може да се ремонтира, най – често повредите идват от дефектирали 

електронни елементи. 

 Захранващ блок – поврежда се от токови удари или лошо охлаждане, може да се смени 
вентилатора или да се подменят някой от ел. елементите. 

 Екран на лаптоп – ако екрана е счупен се налага пълна подмяна, ако няма образ, това може да се 

сължи на повреден инвертор или CCFL лампа, които могат да се заменят с нови. 
 Клавиатура на лаптоп – заменя се с нова или се извършва ремонт, ако е възможно. 

 Батерия и захранващ адаптер – подменят се с нови оригинални или заместители; 

 Допълнителни карти и части – WiFi, PCIx, Web Camera, Touchpad и др. се подменят с нови. 

 Електронни елементи и букси – подменят се с нови; 
 

Каква е процедурата по извършване на ремонт на лаптопи и ремонт на компютри? 

1. Приемане на устройството 
 Извършва се първоначален оглед на техническото състояние; 

 Описват се проблемите забелязани от възложителя; 

 Заснема се външния вид на устройството. 

 
2. Диагностика на устройството 

 Първоначална диагностика – извършва се, за да се определи какво е цялостното състояние на 

системата. 
 Вторична диагностика – извършва се диагностика  на отделните компоненти/части 

(обикновено се налага разглобяване на устройството). 

3. Ремонт на устройството 
 Повредената част се ремонтира, ако това е възможно 

 Ако ремонта на частта е невъзможна се заменя с нова. 

 

4. Тестване и предаване на сервизния ремонт 
 Извършва се пълен тест на отремонтирания компонент. 

 Извършва се тест на цялата система при натоварване. 

 Устройството се предава на представител на възложителя в работещо състояние.  
 

Каква е процедурата по профилактика на настолен и преносим компютър? 

 Почистване на вентилатора; 
 Смяна на смазката на въртящите елементи в охладителната система ( ако се налага); 

 Почистване и/или измиване на радиатора на охладителната система; 

 Проверка на ефективността на топлоотвеждащите тръби; 

 Смяна на термостата, която служи за контакт на процесора и основните чипсети; 
 Окончателно тестване на устройството след профилактиката. 
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Кои са най – често срещаните проблеми при работа с принтери и многофункционални 

устройства? 
 Необходимост от подмяна на тонер касета; 

 Технологично износване на компонент; 

 Засъхнало мастило е колекторите; 

 Лош контакт между касетата и принтера; 
 Проблеми със свързването на устройството с компютъра; 

 Повредени драйвери, в следствие от аварии в електрозахранването, вируси или др. проблеми. 

 
Каква е процедурата по отстраняване на проблеми с принтери и многофункционални устройства? 

 Първоначален оглед и тестване на устройството; 

 Подмяна на тонер касетата и тестване на контакта между касетата и устройството /при 
необходимост/; 

 Почистване на печатащата глава на устройството /при необходимост/; 

 Подмяна на износената част /при необходимост/; 

 Намиране и инсталиране на драйвер чрез използване на Windows Update, инсталиране на 
софтуер от производителя или изтегляне и инсталиране на драйвер ръчно. 

 Окончателно тестване на устройството при приемането му от възложителя. 

 
Част от услугите ще бъдат извършвани на място при възложителя. Някои от ремонтите ще се 

извършват в сервиза на фирмата, по преценка на служителя, който е направил огледа на състоянието 

на техниката. Всички ремонти на лаптопи, компютри, принтери и многофункционални устройства, 
които изискват повече време за изпълнение се извършват в сервиза на фирмата. При ремонта на 

някой компоненти се налага пълно почистване на компютъра и смяна на термо материлаите. При 

извършване на ремонт на лаптопи и компютри може да се наложи поръчка на части, които не са 

налични на склад във фирмата, което удължава времето за изпълнение на поръчката. Отчитайки 
последните две особености сме предложили максимален срок за отстраняване на дефект от 0,8 /нула 

цяло и осем десети/ работно дни, в който сме включили евентуално: транспортиране на техниката до 

и от сервиза на фирмата; поръчка и доставка на резервна част, в случай, че тя липсва на склад; 
технологично време за подмяна на частта и тестване на устройството. В по – голямата си част 

услугите по извършване на профилактика и ремонт на техниката ще бъдат изпълнявани в по – кратък 

срок от предложения.    

 

2. За показател Т02 - “Срок за доставка на резервни части, материали и консумативи, след 

заявка от Възложителя”, участникът е предложил: 

   0,8 (нула цяло и осем) календарен ден. 

Обосновка: „Инфо Компютърс” ООД поддържа на склад богата гама и количество 
консумативи и резервни части в това число и изброените в тази процедура. Представляваният от мен 

участник разполага и с достатъчен брой персонал и служебни автомобили и при възникнала 

необходимост от страна на възложителя за доставка би могъл да реагира за горецитирания срок. 
 

За показател ТО3 - „Управление на критични точки (УКТ)”, участникът е предложил: 

Критичните точки са нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже 

влияние върху поне един аспект от изпълнението на договора и/или дейността на възложителя.  
 

 Ефективното управление на критичните точки изисква опознаване на всеки един спад, 

потенциално съдържащ се във всички фактори, които могат да повлияят на дейността. 
Управлението на критичните точки увеличава вероятността за успех и намаля вероятността за 

неуспех и несигурност, по отношение изпълнението на дейностите по договора. 

Управлението на критичните точки е процес, който включва: 

 идентификация на възможностите за проявлението им; 
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 оценка по отношение на вероятността от настъпването им; 

 оценка на влиянието, което биха имали върху Възложителя или изпълнението на 
дейностите; 

 мерки за намаляване вероятността от настъпването им; 

 мерки за преодоляване на последствията от тях. 

Идентифицирането на критичните точки е процес, в който се откриват потенциалните заплахи, 

застрашаващи изпълнението на договора. Възложителят е идентифицирал следните критичните 

точки, по отношение на конкретния предмет на договора: 
 Доставените резервни части и/или консумативи не отговарят на нужното качество;  

 Риск от загуба на безжичен интернет, звук, видео, cardreader и др. след инсталация или 

преинсталация на настолния и/или преносим компютър. 
 

След идентифицирането на критичните точки е направен качествен и количествен анализ, като 

е оценена вероятността от сбъдването и въздействието им. Използвани са следните 

предефинирани скали: 
Вероятност: много малка, малка, средна, голяма или много голяма; 

Въздействие: катастрофално, критично, допустимо, незначително. 
 

   С данните е изготвена следната таблица: 

 

Критични точки, 

идентифицирани от 

Възложителя 

Категория Вероятност Въздействие 

Спиране или забавяне на 

изплащанията на 

дължимите средства по 

договора, от страна на 

Възложителя  

общ характер средна допустимо 

Недостатъчна подкрепа 

от страна на Възложителя 

към екипа на 

изпълнителя 

общ характер средна незначително 

Отсъствие или липса на 

наличен специалист от 

екипа на изпълнителя 

общ характер много малка критично 

Забава при доставка на 

резервни части и/или 

консумативи 

специфичен за 

изпълнението на 
договора 

много малка критично 

Риск от загуба на 

информация 

технически риск много малка катастрофално 

 

 

Критични точки, 

идентифицирани от 

Участника 

Категория Вероятност Въздействие 

Доставените резервни 

части и/или консумативи 

не отговарят на нужното 

качество - специфичен, за 

изпълнението на договора 

специфичен за 
изпълнението на 

договора 

много малка критично 
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Стратегията на участника за управлението на посочените критични точки е точното им 

идентифициране и непрекъснато контролиране на  условията, при които те настъпват – 

превантивен контрол. Стратегията за управлението им гарантира качественото изпълнение 

на договора и предотвратяването и/или минимизирането на евентуалните заплахи. В 

настоящото техническо предложение сме описали  конкретни мерки за намаляване на 

вероятността от настъпване на идентифицираните критични точки и действия, които се 

ангажираме да извършим при евентуалното им настъпване. 

 

Критични точки, 

идентифицирани от 

Възложителя 

Мерки за намаляване 

вероятността от настъпване 

Мерки за преодоляване на 

последствията 

Спиране или забавяне на 

изплащанията на 

дължимите средства по 

договора, от страна на 

Възложителя  

- Забавянето и/или спирането на 

изплащанията е извън 
компетенциите на изпълнителя и 

неговото настъпване зависи от 

външни фактори 

- Използване на ресурси на 

изпълнителя 
- Осигуряване на 

допълнителни финансови 

средства от собствени приходи 

или заемен финансов ресурс  
- Договаряне на 

разсрочено плащане към 

производители или доставчици 
на консумативи. 

Недостатъчна подкрепа от 

страна на Възложителя 

към екипа на 

изпълнителя 

- Създаване на добра 

комуникация между 

Възложителя и изпълнителя, 
като предварително бъдат 

разчетени задълженията и 

отговорностите на двете страни; 

- Определяне на 
отговорници от двете страни, 

които ще отговарят за 

изпълнението на договора 

- Изясняване на 

обстоятелствата за неподкрепа 

от страна на възложителя и 
вземане на конкретни мерки за 

отстраняването им 

Отсъствие или липса на 

наличен специалист от 

екипа на изпълнителя 

- Екипът на участника се 

състои от достатъчен на брой 

млади и динамични хора, които 

от години професионално се 
занимават с компютърни 

технологии 

- Изпълнителят е осигурил 
постоянно присъствие на 

компютърни специалисти 

 

-В извънредни ситуации – болест 

или инцидент с наличните кадри 

изпълнителят има готовност за 

наемане на допълнителен брой 
експерти 

Забава при доставка на 

резервни части и/или 

консумативи 

- Наличие на резервни 
части и консумативи за 

техниката, описана в 

техническото задание на склад 

при изпълнителя. 

- Осигуряване на резервна част 
и/или консуматив от склада на 

изпълнителя 

- Готовност за смяна на 

доставчика, при необходимост 

Риск от загуба на 

безжичен интернет, звук, 

видео, cardreader и др. 

след инсталация или 

преинсталация на 

настолния и/или 

преносим компютър 

технически риск много малка критично 
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- Предварително сключени 
договори за доставка с търговци 

с конкретизирани графици за 

доставка; 

- Своевременно подаване 
на заявки; 

- Предварително 

проучване и готовност за 
доставка на части и/или 

консумативи от други 

производители и/или вносители. 
 

 

Риск от загуба на 

информация 

- Правилно съхраняване на 

информацията от хард диска на 

устройството при записване на 
нова операционна система   

- При избор на 

операционна система, 

специалиста от страна на 
изпълнителя съобразява 

системата с конкретните 

параметри на настолния и/или 
преносим компютър   

- Консултиране на 

администрацията на 

Възложителя за създаване на 
стратегия за съхранение на 

информацията 

- Консултиране на 
администрацията на 

Възложителя за правилно 

изключване на настолните и/или 
преносими компютри  

- Инсталиране и 

поддръжка на адекватни 

антивирусни защити на 
устройствата, за 

предотвратяване на загуба на 

данни, в следствие на вирус 
- Въвеждане на мерки за 

предотвратяване на повреда на 

твърдия диск на устройствата 

- Извършване на процес за 

възстановяване на данни, чрез 

демонтиране на диска и 
използване на програми за  

извличане на липсващите данни 

от твърдия диск или друг 

носител.  

 

Критични точки, 

идентифицирани от 

Участника 

Категория Вероятност 

оставените резервни части 

и/или консумативи не 

отговарят на нужното 

качество - специфичен, за 

изпълнението на договора 

- Предварителен стриктен 
контрол на резервните части и 

консумативи, налични в склада 

на изпълнителя; 

- Контрол на качеството на 
доставките в склада на 

доставчика, при получаване на 

резервната част и/или 
консуматив; 

- Извършване на 
своевременни рекламации, при 

констатиран пропуск по 

качество на доставката; 

- Незабавна замяна на 
некачествената доставка, за 

сметка на изпълнителя. 
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- Контрол върху 
опаковката и сертификатите за 

качество на всяка една доставка; 

- Тестване на сменения 

тонер при поставянето му в 
принтера и/или 

многофункционалното 

устройство; 
- Тестване на техниката 

след подмяна на резервна част. 

Риск от загуба на 

безжичен интернет, звук, 

видео, cardreader и др. 

след инсталация или 

преинсталация на 

настолния и/или преносим 

компютър 

- Селектиране и инсталиране на 

драйвери, които са специфични 
за всеки модел. 

- Незабавно тестване на 

устройството, след извършен 
ремонт 

- Използване на безопасни и 

надеждни източници за 

инсталиране на програми 
 

-Възстановяване на нормалното 

функциониране на устройството 

Предлагат да изпълнят без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 

документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.  

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 

         Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната услуга и 

доставка, като стойността за всяка заявка се определя въз основа на единични цени съгласно 
представеното от нас ценово предложение.  

         Декларира, че предложението отговаря на разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, обявлението за 

обществената поръчка и  документацията на Възложителя.  
         Известна му е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

         Предвид императивната разпоредба на чл.102, ал.2 от ЗОП, съгласно която участниците не 

могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 

подлежат на оценка, не са налице основания информацията в ценовото и техническото  предложение 
да не се разкрива от възложителя. 

          На заседание на 07.10.2019 г. комисията оповести и извърши крайното класиране на офертите 

съгласно методиката за оценка на допуснатите участници в обявената обществена поръчка, с 
предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими 

компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и 

факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), 

собственост на ТП „ДГС Сливен”, включително доставка на резервни части, материали и 

консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца” 
Комисията установи, че съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите 

предложения е поместено и в сайта на  ДГС СЛИВЕН ТП на ЮИДП с оглед разпоредбата на чл. 57, 
ал. 3 от ППЗОП.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и оповестяването 

на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по 
другите показатели. Протоколът от разглеждането и оценяването на техническите предложения на 

участниците е публикуван в „Профила на купувача” на адрес http://www.uidp-

sliven.com/procedures/3338 и копие от протокола е получен от управителя на изпратен на 27.09.2019 г. 

на участниците в процедурата. 
До по - нататъшно участие в процедурата е допуснат участника: „ИНФО КОМПЮТЪРС” 

ООД, чийто ценово предложение е разгледано, както следва: 

 Прогнозната стойност за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на 42 900 

(четиридесет и две хиляди и деветстотин лева) без вкл. ДДС за срока на изпълнение, франко 

място на поръчката, от които 33 000 (тридесет и три хиляди) лв. без ДДС е общата стойност на 

услугата и доставката, като участниците не могат да предлагат цена за услугата за абонаментно 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3338
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3338
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и сервизно обслужване за срока на изпълнение, надвишаваща 20 000 /двадесет хиляди/ лева без 

ДДС и цена за доставката на резервни части, материали и консумативи, надвишаваща 13 000 

/тринадесет хиляди/ лева без ДДС. Възложителят определя опция в размер на 9 900 (девет хиляди и 

деветстотин) лв. без ДДС за допълнителни услуги и доставки, представляваща 30 % (тридесет на сто) 
от общата стойност на поръчката.  

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, на 

допуснатия участник „ИНФО КОМПЮТЪРС” ООД, ЕИК 119622241, съдържащ ценовото 

предложение, с ненарушена цялост. След отварянето на плика, трима от членовете на комисията 
подписаха ценовото предложение на участника. След като отвори плика, комисията пристъпи към 

извършване на класиране на ценовото предложение, съгласно Методиката за оценка. Председателят 

на комисията оповести гласно предложената от участника цена, формирана като сбор от цената за 
услугата за абонаментно и сервизно обслужване и цената за доставка на резервни части, материали и 

консумативи за целия срок на изпълнение, с което публичната част от заседанието на комисията 

приключи. 

След като пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник, 

Комисията установи: Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, не са налице 

несъответствия между предложените единични и обща цена, поради което комисията извърши 

класирането му съгласно методиката за оценяване по формулата: 

 Показател „Предлагана цена” – с максимален брой точки 40 т.   

       Рmin 

ФО = 40 х --------, където 

        Рn 

 Рn– цената, предложена от съответния участник; 

 Рmin - предложената минимална цена. 
 
           Предложена от участника обща цена в ценовото предложение – 27 621 (двадесет и седем 

хиляди шестотин двадесет и един лева) без вкл. ДДС, при следните параметри: 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА УСЛУГАТА за абонаментно и сервизно обслужване за срока 

на изпълнение: 19 680 (деветнадесет хиляди шестотин и осемдесет лева) без вкл. ДДС. 

№ 

по 

ред 

Дейности 

1 

Цялостно почистване на настолен компютър, включващо: 

 Отваряне на компютъра; 

 Изваждане на охлажданията и радиаторите; 

 Почистване на прашните вентилатори и радиатори; 

 Преглед за видими проблеми по вентилатори и другите елементи на компютъра; 

 Смазване на вентилаторите и подмяна на термопаста между процесора и радиатора; 

 Почистване на останалия прах в кутията; 

 Сглобяване на компютъра и тестване; 

2 

Цялостно почистване на преносим компютър, включващо: 

 Пълно разглобяване на компютъра; 

 Изваждане на охлажданията и радиаторите; 

 Почистване на прашните вентилатори и радиатори; 

 Преглед за видими проблеми по вентилатори и другите елементи на компютъра; 

 Смазване на вентилаторите и подмяна на термопаста между процесора и радиатора; 

 Подмяна на термоподложки; 

 Почистване на клавиатурата на компютъра от замърсявания; 

 Почистване на останалия прах в корпуса; 

 Сглобяване на компютъра и тестване. 

3 
Цялостно почистване на компютър от вируси и друг злонамерен софтуер, включващо: 

 Преглед на съществуващите anti-spyware/anti-virus софтуерни приложения; 
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 Сканиране, идентифициране и премахване на компютърни вируси и друг 

злонамерен софтуер; 

4 

Цялостна диагностика на компютър, включваща: 

 Ръчно сканиране на системни файлове 

 Идентифициране на шпионски софтуер и предполагаеми вируси 

 Преглед на системата със професионални anti-spyware/anti-virus приложения 

 Преглед на известни проблемни области в Windows и дискови проблеми 

 Препоръки за отстраняване на проблемите 

5 
Сервизен труд за отстраняване на неустановен хардуерен или софтуерен проблем за един 

час 

6 

Посещение на сервизен специалист/и, включващо: 

 Пристигане на сервизен специалист/и в гр. Сливен и гр. Бургас при съобщение за 

възникнал проблем или повреда или за профилактика на техника 

 Транспортиране на техника, за която е необходим ремонт или профилактика в 

сервиза на изпълнителя, от гр. Сливен и гр. Бургас до сервиза на изпълнителя и 
обратно от сервиза на изпълнителя до гр. Сливен и гр. Бургас 

 
Обща цена за изпълнение – 19 680 (деветнадесет хиляди шестотин и осемдесет лева) 

без ДДС 

               

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И 

КОНСУМАТИВИ за срока на изпълнение: 7 941 (седем хиляди деветстотин четиридесет и един 

лева) без ДДС. 

            Предлаганата цена за доставката на резервни части, материали и консумативи се образува като 

сбор от единичните цени на отделните видове артикули за един брой.  

       Вид и брой на консумативите: 

№ Вид артикул – Описание 
Брой копия 

1 касета 

Прогнозен 

брой 

касети 

 

Единична цена 

без ДДС 

1. Тонер   Samsung SCX-5635FN– 2 бр. 8000 48 

60,00 

2. Тонер Samsung SCX-5530FN– 2 бр. 8000 48 

60,00 

 

3. Тонер 
Samsung M2020 – 1 бр. 

 
1000 

12 

 

55,00 

4. Тонер 
Samsung M2070 – 1 бр. 

 
1000 24 

55,00 

5. Тонер Brother DCP-7057 – 1 бр. 1000 24 
40,00 

6. Тонер HP Laserjet P1102 – 3 бр. 1600 72 
35,00 

7. Тонер Samsung  SCX 4623 FN – 1 бр. 2000 10 
40,00 

8. Тонер HP Laserjet 1022– 1 бр 2000 24 
35,00 

http://компютърнаподдръжкаварна.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=54
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9. Тонер  Xerox Phaser 3117 – 1 бр 2000 12 

40,00 

    10. Тонер Samsung SCX 4300 – 2 бр. 2000 24 

40,00 

    11. Тонер Canon IR 2318L – 1 бр. 6000 24 
42,00 

 

ВИД И БРОЙ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - компютри 

№ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - компютри Брой Единична 

цена без ДДС 

 РАМ ПАМЕТ    

1. РАМ ПАМЕТ DDR 400 MHz  , 1 GB 1 22,00 

2. РАМ ПАМЕТ DDR2 800 MHz, 1 GB 8 22,00 

3. РАМ ПАМЕТ DDR2 800 MHz, 2 GB 11 28,00 

5. РАМ ПАМЕТ DDR3 1333 MHz, 2 GB 1 28,00 

6. РАМ ПАМЕТ DDR3 1333 МHz, 4 GB 2 30,00 

 РАМ ПАМЕТ DDR3 1333 МHz, 4 GB (за лаптоп) 1 35,00 

 Хард диск   

1. Hard disk vol. 500 GB SATA 4 40,00 

2. Hard disk vol. 320 GB SATA 4 38,00 

3. Hard disk vol. 1 TB SATA 2,5 (5400) 1 85,00 

4. Hard disk vol. 80 GB Sata 3 30,00 

5. Hard disk vol. 40 GB IDE 1 30,00 

6.  Hard disk vol. 160 GB SATA 3 35,00 

7. Hard disk vol. 250 GB SATA 7 38,00 

 Захранващ блок за компютър   

1. KH624 Power supply 375 W (LiteOn) 10 29,00 

2. C921D - Power Supply, 425 W (LiteOn) 2 30,00 

3. PH344 - Power Supply, 375 W, PFC (Delta) 10 29,00 

 Видео Карта   

1. nVidia GeForce 8400 GS 1 35,00 

 Процесори   

1. AMD SEMPRON LE 1150 3 25,00 

2. Core I3 3220 1 55,00 

3. Pentium dual E 2220  1 25,00 

4. Pentium 4 -  3 GHZ 3 25,00 

5. Intel Core  2 DUO 6320 2 30,00 

6. AMD SEMPRON  LE 1100 1 25,00 

7. Pentium  dual  - 2.5 GHZ 1 35,00 

8. AMD ATHLON x2  4000+ 2 35,00 

9. AMD SEMPRON 3000+ 1 25,00 

10. Core2Duo 8400 1 35,00 

11. Core2Duo 2,2 GHZ 1 35,00 

12. Pentium Dual 2,00 GHZ 1 35,00 

13. Core2Duo 2,66 GHZ 2 32,00 

14. Core2Duo 2,33 GHZ 1 35,00 

15. Core2Duo 7500 2.93 GHZ 1 35,00 

ВИД И БРОЙ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – принтери, копирни машини и многофункционални 

устройства 

№ ПРИНТЕРИ БРОЙ Единична цена 

без ДДС 
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1. HP LaserJet P1102 3  

Ч
асти

 и
 м

о
д
у

л
и

 п
о

д
л
еж

ащ
и

 н
а 

 р
ем

о
н

т и
 п

о
д

м
ян

а 

Тефлоново изпичащо платно  15,00 

Притискаща ролка  28,00 

Изпичаща лампа  70,00 

Изпичащ Модул  70,00 

Лазерна система  60,00 

Захранващ блок  70,00 

Управляваща платка  50,00 

Поемаща ролка  10,00 

Сепаратор  10,00 

Термистор  50,00 

Мотор механика  40,00 

Лентов кабел  20,00 

2. Samsung Xpress M2020 1  

Ч
асти

 и
 м

о
д
у
л
и

 п
о
д
л
еж

ащ
и

 н
а 

 р
ем

о
н

т и
 п

о
д
м

ян
а 

Тефлоново изпичащо платно  85,00 

Притискаща ролка  28,00 

Изпичаща лампа  34,00 

Изпичащ Модул  79,00 

Лазерна система  79,00 

Захранващ блок  75,00 

Управляваща платка  75,00 

Поемаща ролка  21,00 

Сепаратор  14,00 

Термистор  24,00 

Мотор механика  45,00 

Лентов кабел  25,00 

3. Xerox 3117 1  

Ч
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о
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о
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н

т и
 п

о
д

м
ян

а 
Тефлоново изпичащо платно  25,00 

Притискаща ролка  25,00 

Изпичаща лампа  19,00 

Изпичащ Модул  25,00 

Лазерна система  25,00 

Захранващ блок  25,00 

Управляваща платка  30,00 

Поемаща ролка  12,00 

Сепаратор  12,00 

Термистор  15,00 

Мотор механика  30,00 

Лентов кабел  15,00 

4. HP 1022 1  

Ч
аст

и
 

и
 

м
о
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и

 

п
о
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о

н
т 
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п
о

д
м

я
н
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Тефлоново изпичащо платно  22,00 

Притискаща ролка  21,00 
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Изпичаща лампа  20,00 

Изпичащ Модул  20,00 

Лазерна система  35,00 

Захранващ блок  35,00 

Управляваща платка  11,00 

Поемаща ролка  21,00 

Сепаратор  11,00 

Термистор  11,00 

Мотор механика  21,00 

Лентов кабел  10,00 

 Общо принтери 6  

  

КОПИРНИ МАШИНИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА 

 

1. Samsung SCX-5530 FN 2  Ч
асти

 и
 м

о
д
у

л
и

 п
о

д
л
еж

ащ
и

 

 н
а р

ем
о
н

т и
 п

о
д

м
ян

а 

Тефлоново изпичащо платно  30,00 

Притискаща ролка  32,00 

Изпичаща лампа  40,00 

Изпичащ Модул  100,00 

Лазерна система  75,00 

Захранващ блок  60,00 

Управляваща платка  65,00 

Поемаща ролка  10,00 

Сепаратор  12,00 

Термистор  45,00 

Мотор механика  80,00 

Сканиращ Модул  75,00 

ADF Модул  75,00 

 Лентов кабел  27,00 

2. Brother DCP – 7057 1  

Ч
асти

 
и

 
м

о
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и

 
п

о
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и
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н

т 
и

  

п
о
д
м

ян
а 

Тефлоново изпичащо платно  20,00 

Притискаща ролка  22,00 

Изпичаща лампа  28,00 

Изпичащ Модул  40,00 

Лазерна система  39,00 

Захранващ блок  35,00 

Управляваща платка  40,00 

Поемаща ролка  12,00 

Сепаратор  17,00 

Термистор  19,00 

Мотор механика  30,00 

Лентов кабел  19,00 

3. Samsung 4623fn 1  

Ч
аст

и
 

и
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и
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о
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о
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т 

и
 

п
о

д
м

я
н
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Тефлоново изпичащо платно  24,00 

Притискаща ролка  22,00 
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Изпичаща лампа  25,00 

Изпичащ Модул  40,00 

Лазерна система  42,00 

Захранващ блок  30,00 

Управляваща платка  40,00 

Поемаща ролка  8,00 

Сепаратор  19,00 

Термистор  19,00 

Мотор механика  40,00 

Сканиращ Модул  45,00 

 ADF модул  40,00 

 Лентов кабел  19,00 

4. Samsung SCX – 4300 2  Ч
асти

 и
 м

о
д
у

л
и

 п
о

д
л
еж

ащ
и

 

  н
а р

ем
о

н
т и

 п
о

д
м

ян
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Тефлоново изпичащо платно  25,90 

Притискаща ролка  27,00 

Изпичаща лампа  38,50 

Изпичащ Модул  43,50 

Лазерна система  42,00 

Захранващ блок  50,00 

Управляваща платка  20,00 

Поемаща ролка  8,00 

Сепаратор  11,00 

Термистор  26,10 

Мотор механика  44,50 

Лентов кабел  20,50 

 

5. 

 

Samsung SCX-5635 FN 

 

2 

 

Ч
асти

 
и

 
м

о
д
у
л
и
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о
д
л
еж

ащ
и
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а 
р
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о
н

т 
и

 

п
о
д
м

ян
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Тефлоново изпичащо платно  28,90 

Притискаща ролка  29,00 

Изпичаща лампа  45,00 

Изпичащ Модул  168,00 

Лазерна система  160,00 

Захранващ блок  70,00 

Управляваща платка  168,10 

Поемаща ролка  10,00 

Сепаратор  12,00 

Термистор  45,00 

Мотор механика  82,00 

Сканиращ Модул  120,00 

ADF модул   120,00 

Лентов кабел  20,00 

 

5. 

 

Samsung M2070 

 

1 

 

Ч
асти

 
и

 
м

о
д
у

л
и

 

п
о

д
л
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ащ
и
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о

н
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о
д
м

ян
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Тефлоново изпичащо платно  75,00 

Притискаща ролка  30,00 

Изпичаща лампа  32,00 

Изпичащ Модул  70,00 

Лазерна система  70,00 

Захранващ блок  78,00 

Управляваща платка  77,00 

Поемаща ролка  20,50 
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 В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт, разтоварване и 

други съпътстващи услугата и доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на услугата 

и доставката. Възложителят не дължи каквито и да е плащания извън посочената от участника цена. 
     Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретна услуга/доставка 

за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени 

съгласно представеното ценово предложение.  Предложените от участника единични цени остават 
непроменени за целия срок на договора. 

Оценката по показателя ФО – „Предлагана цена” на участника „ИНФО КОМПЮТЪРС” 

ООД, ЕИК 119622241, е както следва изчислена по формулата:  

                 Рmin 

ФО= 40 х -------- = 40 x   27 621 = 40 x 1 = 40 точки 

         Рn                  27 621 

Комисията пристъпи към класиране въз основа на икономически най – изгодната оферта, чрез 
прилагане на критерия „оптимално съотношение качество/цена” в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2, 

т. 3, във вр. с ал. 4, т.1 от ЗОП. 

Комисията извърши крайното класиране като определи комплексната оценка (КО) съгласно 
методиката за оценяване като сбор от оценките по посочените основни показатели, изразено чрез 

следната формула:  

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = ТО + ФО, където: 
„КО” е комплексната оценка, 

„ТО” е оценката по показател „Техническо предложение”  

„ФО” е оценката по показател  „Предлагана цена”  

 Максималната комплексна оценка, която един участник може да получи, е 100 точки. На 

първо място се класира участникът, събрал най-много точки.  

   Комисията определи комплексната оценка, съгласно Методиката за оценяване: 

 

   КО = 60 + 40 = 100 точки. 

Сепаратор  15,50 

Термистор  22,50 

Мотор механика  45,00 

Сканиращ Модул  75,00 

ADF модул  75,00 

Лентов кабел  25,00 

 

6. 

 

Canon IR 2318L 

 

1 

 

Ч
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о
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о
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Тефлоново изпичащо платно  67,00 

Притискаща ролка  62,00 

Изпичаща лампа  78,00 

Изпичащ Модул  142,00 

Лазерна система  140,00 

Захранващ блок  70,00 

Управляваща платка  131,00 

Поемаща ролка  24,00 

Сепаратор  25,50 

Термистор  25,00 

Мотор механика  76,00 

Сканиращ Модул  142,00 

ADF модул  142,00 

Лентов кабел  65,00 

 Общо мултифункционални устройства 10  

ОБЩА ЦЕНА за КОНСУМАТИВИ, МАТЕРИАЛИ и РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ  - 7 941 /седем 

хиляди деветстотин четиридесет и един лева/ без ДДС 
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В заключение, комисията взе следното 
 

РЕШЕНИЕ: 

 
Въз основа на спазването на изискванията за представяне на всички документи и направеното ценово 

предложение, Комисията направи следното класиране за изпълнение „Абонаментно и сервизно 

обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, 

принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS 

устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), собственост на 

ТП „ДГС Сливен”, включително доставка на резервни части, материали и консумативи 

за офис техниката за срок от 24 месеца” 
 

ПЪРВО МЯСТО - „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 119622241, с адрес гр. Твърдица, ул. ”Цар 
Калоян“ № 25, вписан в търговския регистър към Агенция по вписвания под № 20120112151744, 

представлявано от Р.Б. - управител, с получена комплексна оценка от 100 точки и предложена обща 

цена в размер на 27 621 (двадесет и седем хиляди шестотин двадесет и един лева) без вкл. ДДС 

ВТОРО МЯСТО – НЯМА КЛАСИРАН 
 

       На основание направеното оценяване и класиране на постъпилите оферти, комисията предлага на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договор с класирания на първо място кандидат. 
 

       Комисията приключи своята работа и предава настоящия доклад, ведно с цялата документация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване. 

      С извършването на описаните действия, заседанието на комисията приключи. 
       Настоящият доклад се изготви в два екземпляра, като единият се съхранява в деловодството на 

Възложителя, а другият в оригинал остава в тръжното досие. 

 

Приложения:  

1. Протокол № 1; 

2. Протокол № 2; 
3. Протокол № 3; 

4. Оферта на кандидата; 

 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …./п/…..                                           ПРИЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …./п/….. 

/инж. В.С. – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”                 ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

                    /инж. Д. Д./ 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. …./п/….. 

/А.Х. - „Оператор въвеждане на данни” при ТП „ДГС Сливен”/ 
                                                                                                                                                                                

2. …./п/….. 
/инж. Д.М - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен”/                    
 

3. …./п/….. 
 /Д.А – „Юрисконсулт”/                    
 

4. …./п/….. 

/С.З. – „Счетоводител”/                     
 

           
*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)                                   
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