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ПРИЕМАМ: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА“                            към рег. № 30-12-162/08.06.2015г. 

 

........../п/....................../ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ/ 

                             08.06.2015 г 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

по чл.83, ал.1 от Закона за обществени поръчки 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-6/15.01.2015г., във връзка с 

Решение № 107/17.11.2014г. за откриване на ограничена процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно-информационно оборудване 

и оборудване за защита на класифицирана информация” 

 

 

На 22.04.2015г. в 14:00ч. комисия, назначена със Заповед № ЗОП-6/15.01.2015г., 

изменена и допълнена със заповеди № ЗОП-7/28.01.2015г. и № ЗОП-13/19.02.2015г. на 

Директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ в състав : 

Председател: Емил Тодоров - дирекция „Инвестиции в отбраната“ - МО 

и членове:  

1. Анета Славова – юрист, дирекция „Правно-нормативна дейност”; 

2. полк. Атанас Мазнев – дирекция „Комуникационни и информационни системи”; 

3. подп. Милен Милетиев – дирекция „Комуникационни и информационни 

системи” (резервен член на основание Заповед № ЗОП-6/15.01.2015г.); 

4. м-р Чавдар Димитров – военно формирование 52750; 

5. м-р Танчо Михов – военно формирование 52750; 

6. Елисавета Дунчева – дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”; 

7. Емил Зашев – дирекция „Сигурност на информацията”; 

8. м-р Цветелин Цонев – Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“;  

9. Йордан Цветков - Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“; 

10. к-н Радослав Йовев – РС „Военна полиция“ – София 

 

се събра на публично заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в 

ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

комуникационно-информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана 

информация” по обособена позиция № 1 – Доставка на комуникационно-информационно 

оборудване, съгласно част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14 и 

по обособена позиция № 2 – Доставка на оборудване за защита на класифицирана 

информация, съгласно част II от Таблица № 1 на ТС С93.1969.14. Офертите са подадени в 

отговор на Покани за представяне на оферти с рег. № 30-12-162/19.03.2015г., изпратени на 

основание чл. 79, ал. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 

Покана за представяне на оферта по обособена позиция № 1 е изпратена до следните 

кандидати: 

- „Контракс“ АД; 

- „Стемо“ ООД; 
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- „Лирекс БГ“ ООД; 

- „Телелинк“ ЕАД. 

Покана за представяне на оферта по обособена позиция № 2 е изпратена до следните 

кандидати: 

- „Контракс“ АД; 

- „Стемо“ ООД; 

- „Лирекс БГ“ ООД; 

- „ИТА Инженеринг“ ООД; 

- „Балкантел“ ООД. 

 

Комисията започна своята работа със запознаване със списъка на получените 

оферти, подписан от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“.  

 

I. СПИСЪК НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ 

 

№ Фирма Вх. № Час Дата 

1. „Балкантел“ ООД - по обос. поз. №2 509/оф. 15.25 20.04.2015 г. 

2. „Стемо“ ООД - по обос. поз. №1 и 2 512/оф. 16.15 20.04.2015 г. 

3. „Лирекс БГ“ ООД - по обос. поз. №1 515/оф. 16.30 20.04.2015 г. 

4. „Контракс“ АД – по обос. поз. №1 517/оф. 16.44 20.04.2015 г. 

 

От поканените кандидати оферти по обособена позиция № 1 не е подал кандидатът 

„Телелинк“ ЕАД, а по обособена позиция № 2 - „Контракс“ АД, „Лирекс БГ“ ООД и „ИТА 

Инженеринг“ ООД. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните упълномощени 

представители на участниците: 

 

1. Димитър Борисов Станудин - за „Контракс“ АД;  

2. Георги Димитров Дуков - за „Стемо“ ООД;  

3. Поля Христова Новакова-Александрова - за „Лирекс БГ“ ООД;  

 

Комисията констатира, че офертите са подадени в срока, посочен в Поканите за 

представяне на оферти и са съгласно изискванията на чл. 82, ал. 1 и 2 от ЗОП. 

 

I.1. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на 

тяхното постъпване: 

 

1. „Балкантел“ ООД – участникът е представил оферта по обособена позиция № 2. 

Комисията провери за наличието на два отделни запечатани и непрозрачни плика, след 

което плик № 2 „Предлагана цена“ на участника беше разписан от седем от членовете на 

комисията. Присъстващите представители на „Контракс“ АД и „Стемо“ ООД се възползваха 

от предоставената им възможност да подпишат Плик № 2 на „Балкантел“ ООД. След 

подписване на плик № 2 на участника, председателят на комисията пристъпи към отваряне 

на плик № 1, като оповести документите, които той съдържа. Трима от членовете на 

комисията подписаха документите в плик № 1, а от страна на присъстващите представители 

на участниците същите бяха подписани от представителя на „Стемо“ ООД. 

 

2. „Стемо“ ООД – участникът е представил оферта по обособени позиции № 1 и № 

2. Комисията провери за наличието на четири отделни запечатани и непрозрачни плика, 

след което пликове № 2 „Предлагана цена“ на участника по всяка обособена позиция бяха 
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разписани от трима от членовете на комисията. Присъстващите представители на 

участниците „Контракс“ АД и „Лирекс БГ“ ООД се възползваха от предоставената им 

възможност да подпишат пликове № 2 на „Стемо“ ООД. След подписване на пликове № 2 

на участника, председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликове № 1, като 

оповести документите, които те съдържат. Трима от членовете на комисията подписаха 

документите в пликове № 1. От предоставената възможност на присъстващите 

представители на участниците да подпишат документите в пликове № 1 се възползваха 

представителят на „Лирекс БГ“ ООД, който подписа документите в класьор № 1 и класьор 

№ 3 към обособена позиция № 1, и представителят на „Контракс“ АД, който подписа 

документите в класьор № 4 към обособена позиция № 1. 

 

3. „Лирекс БГ“ ООД – участникът е представил оферта по обособена позиция № 1. 

Комисията провери за наличието на два отделни запечатани и непрозрачни плика, след 

което Плик № 2 „Предлагана цена“ на участника беше разписан от четирима от членовете 

на комисията. Присъстващите представители на участниците „Контракс“ АД и „Стемо“ 

ООД се възползваха от предоставената им възможност да подпишат Плик № 2 на „Лирекс 

БГ“ ООД. След подписване на Плик № 2 на участника, председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на Плик № 1, като оповести документите, които той съдържа. Трима 

от членовете на комисията подписаха документите в Плик № 1. От предоставената 

възможност на присъстващите представители на участниците да подпишат документите в 

плик № 1 се възползва представителят на „Стемо“ ООД. 

 

4. „Контракс“ АД – участникът е представил оферта по обособена позиция № 1. 

Комисията провери за наличието на два отделни запечатани и непрозрачни плика, след 

което Плик № 2 „Предлагана цена“ на участника беше разписан от трима от членовете на 

комисията. Присъстващите представители на участниците „Лирекс БГ“ ООД  и „Стемо“ 

ООД се възползваха от предоставената им възможност да подпишат Плик № 2 на 

„Контракс“ АД. След подписване на Плик № 2 на участника, председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на Плик № 1, като оповести документите, които той съдържа. Трима 

от членовете на комисията подписаха документите в Плик № 1. От предоставената 

възможност на присъстващите представители на участниците да подпишат документите в 

плик № 1 се възползва представителят на „Лирекс БГ“ ООД. 

 

С извършването на горепосочените действия публичната част от заседанието на 

комисията приключи. Присъстващите представители на участниците не направиха бележки 

и възражения по работата на комисията. 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИКОВЕ № 1 

НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

В периода 23.04.2015г. – 27.05.2015г. комисията на закрити заседания разгледа 

документите, съдържащи се в Пликове № 1 на участниците. Комисията не заседава в 

периода от 04.05.2015г. до 11.05.2015г., поради прекратяване на трудовото правоотношение 

на един от основните й членове. Със Заповед № ЗОП-34/11.05.2015г. за изменение и 

допълнение на Заповед № ЗОП-6/15.01.2015г. на мястото на основния член от дирекция 

„Сигурност на информацията“ Емил Зашев е назначен подполковник Светослав Василев. 

След като се запозна със списъка на получените оферти подполковник Василев подписа 

декларации по чл. 35 от ЗОП, чл. 327, ал. 2 и ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България (ЗОВСРБ) и по чл. 50, ал. 5 от Вътрешните правила относно 

реда за планиране и организация на провеждането на процедури за възлагане на 
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обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, обявени с МЗ 

№ ОХ-510/22.07.2014г. На 11.05.2015г. комисията продължи работата си в пълен състав. 

 

След като разгледа предложенията за изпълнение на поръчката на участниците, 

комисията установи следното: 

 

1. „Балкантел“ ООД: 

 

По обособена позиция № 2: предложението за изпълнение на поръчката на 

участника е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени във Втора 

част, Раздел А, буква А от документацията за възлагане на обществената поръчка. 

Приложени са фирмени брошури, описващи предлаганите изделия, които не са придружени 

с превод на български език, както и разпечатка от страницата на NIA – NATO, относно 

одобрение на криптографското средство за ниво НАТО Поверително.  

 

В предложението си за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 

участникът е предложил:  

 Криптографско средство Datacryptor AP – DCAP-PH(19”), IP High Speed 100 

Mbps V1000E (10/100BaseT), с производител THALES UK с гаранционен срок 12 месеца. 

 Защитен цветен лазерен принтер HP Color LazerJet Enterprise M561dn, 

изпълняващ изискванията на TEMPEST SDIP-27 Level A с гаранционен срок 12 месеца. 

 

Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) календарни дни от 

датата на подписване на договора. 

 

По отношение на предложението за изпълнението на поръчката на участника, 

комисията констатира следното: 

 

1.1. Съгласно т.2.1 от част II от Таблица № 1 на ТС С 93.1969.14, предлаганото от 

участника криптографско средство следва да е съвместимо със съществуващите 

криптографски средства, използвани в Министерство на отбраната и одобрено до ниво 

„Поверително“, вкл. от Органа по криптографска сигурност на Република България (ОКС). 

В тази връзка, участниците следва да представят и копие на документа за одобрение от 

ОКС, както и доказателства, че предлаганото изделие е съвместимо със съществуващите 

криптографски средства в Министерство на отбраната. 

Участникът „Балкантел“ ООД не е представил Свидетелство за одобрение на 

криптографското средство от ОКС, а копие на писмо с изх. № Р-17/17.04.2015г. до 

директора на СДИС-ДАНС, с което моли да бъде уведомен дали криптографско средство 

Datacryptor AP е предварително одобрено и регистрирано от ОКС.  

Съгласно чл. 69 от Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната 

информация (Наредбата) одобрение на криптографско средство за защита на 

класифицирана информация може да иска лице, което e регистрирано по Търговския закон 

на Република България и е с над 50 на сто българско участие или организационна единица, 

ако тя е производител на криптографското средство. Сред реквизитите, които съдържа 

свидетелството за одобрение (посочени в чл. 74 от Наредбата) са идентификация на 

криптографското средство, за което се издава, както и идентификация на притежателя на 

свидетелството. В този смисъл, свидетелството за одобрение се издава за конкретно 

криптографско средство на конкретно лице, а не за криптографското средство по принцип. 

Предвид гореизложеното, в предложението за изпълнение на поръчката липсва 

документ, от който да е видно, че предлаганото от „Балкантел“ ООД криптографско 
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средство е одобрено от ОКС до ниво „Поверително“, каквито са изискванията на 

възложителя. 

Към предложението си участникът не е приложил и доказателства, че предлаганото 

изделие е съвместимо със съществуващите криптографски средства в Министерство на 

отбраната. 

1.2. Съгласно т.2.2 от част II от Таблица № 1 на ТС С 93.1969.14, предлаганият 

защитен цветен лазерен принтер трябва да е с резолюция: 1200х2100 dpi, а предложеният от 

участника принтер е с резолюция 1200х1200 dpi, което не отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 

Предвид изложеното, комисията реши, че предложението за изпълнение на 

поръчката на участника „Балкантел“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в т.2.1. и т.2.2. на част II от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

 

2. „Стемо“ ООД  

 

По обособена позиция № 1: предложението за изпълнение на поръчката на 

участника е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени във Втора 

част, Раздел А, буква А от документацията за възлагане на обществената поръчка. 

Приложени са документи, описващи предлаганите изделия, които са събрани в четири 

класьора и представляват подробни фирмени брошури на предлаганите изделия с тяхната 

комплектация, всичките с превод на български език. 

В предложението си за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 

участникът е предложил:  

 Сървър (I тип) – HP DL385p Gen8 8-LFF CTO Server с продуктов № 669804-

В21 и гаранционен срок 24 месеца; 

 Сървър (II тип) – HP DL585 G7 ВС NIC CTO Server с продуктов № 704963-

В21 и гаранционен срок 24 месеца; 

 Сървър за изчисления – HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server с продуктов № 

653200-В21, Monitor LG 21:9 UltraWide 25UM55-P и гаранционен срок 24 месеца; 

 SAN дисков масив – HP MSA 2040 SAN DC SFF Storage продуктов № 

C8R15A и гаранционен срок 24 месеца; 

 Персонален компютър – HP Z620 Workstation с продуктов № LJ450AV и 

гаранционен срок 24 месеца; 

 Преносим компютър – Del Alienware 15 с продуктов № 5397063714995 и 

гаранционен срок 24 месеца; 

 Компютър тип „тънък клиент“ – HP f620 Flexible Thin Clients с продуктов № 

G6U74AA и гаранционен срок 36 месеца; 

 Конзола KVM – Aten KVM 19”/1U 8port IP 19” LCD /KL1508AIN продуктов 

№ KL1508AiN и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оптично записващо устройство Blue-ray – LG BE14NU40 External Super Multi 

Blu-Ray Rewriter, USB 3.0, TripleLayer с продуктов № BE14NU40 и гаранционен срок 24 

месеца; 

 VoIP комутатор – Мултиплекс VoiceManager MX.NGN-PBX с продуктов № 

MX.NGN-PBX и гаранционен срок 12 месеца; 

 Комутатор – HP 5500-24G-SFP EI Switch с продуктов № JD374A и 

гаранционен срок 24 месеца; 

 Ethernet комутатор – HP 2920-24G Switch с продуктов № J9726A и 

гаранционен срок 24 месеца; 
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 Защитна стена (Firewall) – Cisco ASA 5505 с продуктов № ASA5505-BUN-K9 

и гаранционен срок 12 месеца; 

 Безжичен маршрутизатор – Cisco RV220 Wireless N-Router с продуктов № 

RV220W-E-K9-G5 и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) 

Registered CAS-9 Memory Kit с продуктов № 593913-B21 и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-

1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit с продуктов № 647901-B21 и гаранционен 

срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-

1333) Unbuffered CAS-9 Low Voltage Memory Kit с продуктов № 647909-B21 и гаранционен 

срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – Apacer 4GB DDR3-1600 DIMM с продуктов № 

AU04GFA60CATBGC и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-

1600) Registered CAS-11 Memory Kit с продуктов № 672633-B21 и гаранционен срок 12 

месеца; 

 Твърд диск външен – Toshiba Canvio Basics с продуктов № HDTB310EK3AA 

и гаранционен срок 24 месеца; 

 Цифров функционален генератор – GWINSTEK 1µHz-25MHz с продуктов № 

AFG-2225 и гаранционен срок 12 месеца; 

 Спектрален анализатор – GWINSTEK 9kHz-3GHz с продуктов № GSP-830 и 

гаранционен срок 12 месеца; 

 Измервателен RLC-метър – GWINSTEK Ръчен RLC метър с продуктов № 

RLC-914 и гаранционен срок 12 месеца; 

 Цифров TV тунер – Aver Media Aver TV Hybrid VOLAR HD H830, FM, USB, 

външен тунер + дистанционно, хибриден модел с продуктов № AVER-TV-VOLAR-HD-

HYBRID и гаранционен срок 24 месеца; 

 Лабораторни инструменти и материали с гаранционен срок 24 месеца, както 

следва: 

- FPGA система за класификация на пакети в реално време –Мултиплекс 

NetFPGA-1G-CML pis с продуктов № NetFPGA-1G-CML pis, 

- Система за тестване на решения за вграждане – Мултиплекс A10-

oLinuXino-LIME с продуктов № A10-oLinuXino-LIME, 

- Платка – Мултиплекс Rasberry Pi B+ с продуктов № Rasberry Pi B+, 

- Ethernet тестер за кабели на GOLDSUN ELECTRONICS – Mumti-modular 

Cable Tester TST-108 с продуктов № TST-108, 

- Настолна лампа с увеличително стъкло (лупа) на GOLDSUN 

ELECTRONICS – Illumination Magnifying Glass с продуктов № GML-208B, 

- Поялна станция с регулиране на температурата на GOLDSUN 

ELECTRONICS – 48 WATT Soldering Station с продуктов № GSR-450B, GSR-037; 

- Клещи за рязане на печатни платки на GOLDSUN ELECTRONICS – 7“ 

SCISSOR с продуктов № GKN-365, 

- Мини бормашина на PROXXON – TBM220 с продуктов № 28128 и 10 

комплекта свредла за работа с платки. 

 

Предлагания срок за изпълнение на поръчката е 60 календарни дни от датата на 

подписване на договора. 

 

Във връзка с предложената от участника мини бормашина по т. 1.25 от част I oт 

Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14. и с оглед изискването, 

посочено в раздел III.2.3, т. 1 от обявлението за възлгане на поръчката, комисията реши на 
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основание чл.82, ал. 10, във вр. с чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „б“.от ЗОП да поиска от 

участника потвърждение, че предлаганото от него изделие е произведено в условията на 

документирана, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на 

него стандарт в държавата на производителя. Определеният срок, в който участникът да 

представи своя отговор е един работен ден от получаване на искането. Същото е изпратено 

на 25.05.2015г. с писмо № 30-12-162. В определения от комисията срок участникът е 

представил декларация, че предлаганото от него изделие по т. 1.25 от част I oт Таблица № 1 

на Техническа спецификация ТС С93.1969.14 е произведено в условията на документирана, 

внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на него стандарт 

в държавата на производителя. 

 

Във връзка с гореизложеното комисията реши, че предложението за изпълнение на 

поръчката на участника „Стемо“ ООД по обособена позиция № 1 отговаря на изискванията 

на възложителя, посочени в част I oт Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. Предвид горното, комисията допуска участника до отваряне на ценовото 

предложение по обособена позиция № 1. 

 

По обособена позиция 2: предложението за изпълнение на поръчката на участника е 

изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени във Втора част, Раздел 

А, буква А от документацията за възлагане на обществената поръчка. Приложени са 

документи, описващи предлаганите изделия, които представляват фирмени брошури на 

предлаганите изделия с превод на български език. Приложено е нотариално заверено 

Свидетелство за одобрение на предлаганото криптографското средство с № 19 и рег. № ХБ-

459/17.11.2011г. от ОКС до ниво „Поверително“, подписано от Председателя на ДАНС. 

 

В предложението си за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 

участникът е предложил:  

 Криптографско средство на Crypto – IP VPN encryption HC 7825 Enterprise 

Version с продуктов № HC 7825 Enterprise Version и гаранционен срок 12 месеца. 

Предложеното от участника криптографско средство е аналогично и съвместимо 

със съществуващото в Министерство на отбраната. 

 Защитен цветен лазерен принтер на O.S.P.L. – TP6700n-A TEMPEST Color 

Laser Printer с продуктов № TP6700n-A TEMPEST Color Laser Printer и гаранционен срок 12 

месеца.  

 

Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е 60 календарни дни от датата на 

подписване на договора. 

 

След като разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„Стемо“ ООД по обособена позиция № 2, комисията установи, че същото отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в част II oт Таблица № 1 на Техническа 

спецификация ТС С93.1969.14. Предвид горното, комисията допуска участника до отваряне 

на ценовото предложение по обособена позиция № 2. 

 

3. „Лирекс БГ“ ООД: 

 

По обособена позиция № 1: предложението за изпълнение на поръчката на 

участника е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени във Втора 

част, Раздел А, буква А от документацията за възлагане на обществената поръчка. 
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Приложени са и документи, описващи предлаганите изделия на български еизк. В 

предложението си за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 участникът е 

предложил:  

 

 Сървър (I тип) – HP DL385p Gen8 8-LFF CTO Server с продуктов № заличен 

на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 24 месеца; 

 Сървър (II тип) – HP DL585 G7 ВС NIC CTO Server с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 24 месеца; 

 Сървър за изчисления – HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server с продуктов № 

заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, Monitor LG 21:9 UltraWide 25UM55-P с 

продуктов № заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 24 месеца; 

 SAN дисков масив – HP MSA 2040 SAN DC SFF Storage продуктов № заличен 

на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 24 месеца; 

 Персонален компютър – HP Z620 Workstation с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, Monitor HP ProDisplay P222va 21.5-inch с продуктов № 

заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 24 месеца; 

 Преносим компютър – Del Alienware 15 с продуктов № заличен на основание 

чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 24 месеца; 

 Компютър тип „тънък клиент“ – HP f620 Flexible Thin Clients с продуктов № 

заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 36 месеца; 

 Конзола KVM – HP LCD 8500 1U Console с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, Суич KVM HP 1x1Ex8 KVM IP Cnslole G2 с продуктов № 

заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оптично записващо устройство Blue-ray – LG BE14NU40 с продуктов № 

заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 VoIP комутатор – HP MSR30-40 с продуктов № заличен на основание чл.22б, 

ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Комутатор – HP 5500-24G-SFP с продуктов № заличен на основание чл.22б, 

ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Ethernet комутатор – HP 2920-24G с продуктов № заличен на основание 

чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Защитна стена (Firewall) – Cisco ASA 5505 с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Безжичен маршрутизатор – HP R110 Wireless с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – Kingston KVR13R9D8/8 с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – Kingston KVR13LR9D4/16 с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – Kingston KVR16LN11/8 с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – GEIL DDR3-4GB-BULK с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – Kingston KTH-PL316/16G с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Твърд диск външен – Western Digital HDD 1TB USB 3.0 MyPassport 

Ultra(FP0010BBK) с продуктов № заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен 

срок 12 месеца; 

 Цифров функционален генератор – GW Instek AFG-2225 с продуктов № 

заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Спектрален анализатор – GW instek GSP-830 с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 
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 Измервателен RLC-метър – EXTECH LCR200 с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Цифров TV тунер – Asus My Cinema-U3100Mini/DVBT с продуктов № 

заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и гаранционен срок 12 месеца; 

 Лабораторни инструменти и материали с гаранционен срок 12 месеца, както 

следва: 

- FPGA система за класификация на пакети в реално време –Xilink 

NetFPGA-1G-CML с продуктов № заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, 

- Система за тестване на решения за вграждане – Lirex BG LTD LB-ARM-

A20-1024-USB-SATA с продуктов № заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, 

- Платка – Lirex BG LTD  LB-B512-USB-Eth с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, 

- Ethernet тестер за кабели на TME – TESTER-LAN1 с продуктов № заличен 

на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, 

- Настолна лампа с увеличително стъкло (лупа) на TME – LUP-19-LED с 

продуктов № заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, 

- Поялна станция с регулиране на температурата на TME – PENSOL-SL30-N 

с продуктов № заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, 

- Клещи за рязане на печатни платки на TME – NB-BL-CUT-160 с продуктов 

№ заличен на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, 

- Мини бормашина на TME – PRN-2812B с продуктов № заличен на 

основание чл.22б, ал.3 от ЗОП и свредла за пробиване на отвори в 

стъклотекстолит/фибростъкло. 
 

Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) календарни дни от 

датата на подписване на договора. 
 

По отношение на предложението за изпълнението на поръчката на участника, 

комисията констатира следното: 

 

3.1. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в т.1.4 от Таблица № 1 на 

Техническа спецификация ТС С93.1969.14, предлаганият SAN дисков масив следва да 

поддръжа не по-малко от 72 SATA/SAS HDD Hot-swappable disk drive tray. Предлаганият от 

„Лирекс БГ“ ООД SAN дисков масив съдържа 24 диска. В описанието е посочено, че 

същият поддържа 199 SATA/SAS HDD Hot-swappable disk drive tray, без да е описано как 

ще бъде изпълнено изискването на Възложителя.  

3.2. Съгласно т.1.10 от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, 

предлаганият от участника VoIP комутатор следва да поддържа всички гласови и видео 

протоколи, които се изискват от възложителя, както и локално администриране през RS-

232. Участникът декларира, че предложения комутатор изпълнява тези изисквания. След 

извършена справка от страна на комисията в официалния сайт на производителя, се 

установи, че за предложеното от участника изделие не е посочено изрично, че поддържа 

гласови и видео протоколи, както и локално администриране през RS-232. 

3.3. Съгласно т.1.24. от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, 

предлаганият от участника Цифров TV тунер следва да поддържа Linux ядро 3.0 и по-

високи версии. Участникът декларира, че предложения TV тунер изпълнява тези 

изисквания. След извършена справка в официалния сайт на производителя, комисията 

установи, че за предложения от участника Цифров TV тунер, е посочено, че поддържа 

Linux ядро 4.0 и по-високи версии. 
 

Във връзка с констатациите, отразени в т. 3.1., 3.2., 3.3. от настоящия протокол и на 

основание чл. 82, ал. 10, във вр. с чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „б“ от ЗОП, комисията реши да 

изиска от участника допълнителни доказателства относно заявените от него обстоятелства, 
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а именно, че предлаганите от него изделия по т.1.4, т.1.10 и т.1.24 от Таблица № 1 на 

Техническа спецификация ТС С93.1969.14 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

4. „Контракс“ АД: 

 

По обособена позиция № 1: предложението за изпълнение на поръчката на 

участника е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени във Втора 

част, Раздел А, буква А от документацията за възлагане на обществената поръчка. 

Приложените са документи, описващи предлаганите изделия - фирмени брошури на 

предлаганите изделия, част от които са без превод на български език. 

 

В предложението си за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 

участникът е предложил:  

 Сървър (I тип) – HP DL385p Gen8 8-LFF CTO Server с гаранционен срок 36 

месеца; 

 Сървър (II тип) – HP DL585 G7 ВС NIC - 704963-В21 с гаранционен срок 36 

месеца; 

 Сървър за изчисления – HP DL380 Gen9 - 719064-В21 с гаранционен срок 36 

месеца; 

 SAN дисков масив – HP MSA 2040 SAN DC - C8R15A с гаранционен срок 36 

месеца; 

 Персонален компютър – HP Z620 Workstation с гаранционен срок 36 месеца; 

 Преносим компютър – Del Alienware с гаранционен срок 36 месеца; 

 Компютър тип „тънък клиент“ – HP f620 Flexible Series Thin Clients с 

гаранционен срок 36 месеца; 

 Конзола KVM – Dell 19in LED KMM DKMMLED 185-001 с гаранционен срок 

36 месеца; 

 Оптично записващо устройство Blue-ray – HP Buffalo MediaStation External 

Blu-ray Writer – BD-R/RE Support – PR0098 производител Buffalo Tehnology (USA), Inc 

BRXL-PC6U2B с гаранционен срок 24 месеца; 

 VoIP комутатор – Cisco Systems CISCO2911-V/K9 с гаранционен срок 12 

месеца; 

 Комутатор – HP 5500-24G-SFP, JG543A с гаранционен срок 12 месеца; 

 Ethernet комутатор – Cisco Systems WS-C2960X-24TS-L с гаранционен срок 

12 месеца; 

 Защитна стена (Firewall) – Cisco ASA5505-UL-BUN-K9 с гаранционен срок 12 

месеца; 

 Безжичен маршрутизатор – HP R120 Wireless 11ac VPN Router, J9977A с 

гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 500662-B21 с 

гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 627812-

B21 и с гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E 647909-B21 

и с гаранционен срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 4GB 2Rx8 PC3-10600E Kit 500672-B21 с гаранционен 

срок 12 месеца; 

 Оперативна памет – HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit 672633-B21 с 

гаранционен срок 12 месеца; 

 Твърд диск външен – HP 1TB External Portable USB 3.0 Hard Drive –

K6A93AA#ABL с гаранционен срок 12 месеца; 
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 Цифров функционален генератор – Keysight 33522B  Waveform Generator, 30 

MHz, 2-Channel with Arb с гаранционен срок 12 месеца; 

 Спектрален анализатор – Keysight N9320B Handheld RF Spectrum Analyzer 

(HSA), 3 GH с гаранционен срок 12 месеца; 

 Измервателен RLC-метър – Keysight E4980AL-032 Precision LCR Meter 20 Hz 

to 300 kHz с гаранционен срок 12 месеца; 

 Цифров TV тунер – KontraxGica – Mac&PC DVB-T TV Digital USB tunner 

/T936i с гаранционен срок 12 месеца; 

 Лабораторни инструменти и материали Keysight с гаранционен срок 12 

месеца, както следва: 

- FPGA система за класификация на пакети в реално време – NetFPGA-1G-

CML Xilinx Kintex-7 XC7K325T-1FFG676, 25902, 

- Система за тестване на решения за вграждане – ARM Cortex-A8 Raspberry 

PI Mini PC, 

- Платка – RasberryPi 2, 

- Ethernet тестер за кабели – CSA01, 

- Настолна лампа с увеличително стъкло (лупа) – M-212 9749 

- Поялна станция с регулиране на температурата – WSD 121, T0053277670, 

- Клещи за рязане на печатни платки – HS3, 

- Мини бормашина – TBM220 #74645 и 10 комплекта свредла. 

 

Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) календарни дни от 

датата на подписване на договора. 

 

По отношение на предложението за изпълнението на поръчката на участника, 

комисията констатира следното: 

 

4.1. Мониторът към предлагания Сървър за изчисления е с размер 27“, а 

изискванията на Възложителя, посочени в т. 1.3. от Таблица № 1 на Техническа 

спецификация ТС С93.1969.14. са за размер 20“ – 24.1“. 

4.2. Съгласно т.1.10 от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, 

предлаганият от участника VoIP комутатор следва да поддържа гласови и видео протоколи. 

Участникът декларира, че предложения комутатор изпълнява тези изисквания. В 

приложения превод на брошурата на производителя, както и след извършена справка в 

официалния сайт на производителя, комисията установи, че за предложеното от участника 

изделие не е посочено изрично, че поддържа всички гласови и видео протоколи, които са 

изискани от възложителя. 

4.3. Съгласно т.1.22. от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, 

предлаганият от участника спектрален анализатор следва да поддържа USB/RS-232C/GPIB 

(опция)”. Участникът декларира, а и от представения превод на брошура на производителя 

е видно, че предложеният спектрален анализатор изпълнява тези изисквания. След 

извършена справка в официалния сайт на производителя, комисията установи, че за 

предложения от участника спектрален анализатор не е посочено, че поддържа интерфейси 

USB и RS-232C. 

4.4. Съгласно т.1.24. от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, 

предлаганият от участника Цифров TV тунер следва да поддържа Linux ядро 3.0 и по-

високи версии. Участникът декларира, че предложеният комутатор изпълнява тези 

изисквания. В приложения превод на брошура на производителя и след извършена справка 

в официалния сайт на производителя, комисията установи, че за предложения от участника 

Цифров TV тунер, е посочено, че поддържа Linux ядро 4.0 и по-високи версии. 
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Във връзка с констатациите, отразени в т.4.2., т.4.3. и т.4.4. от настоящия протокол и 

на основание чл. 82, ал. 10, във вр. с чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „б“ от ЗОП, комисията реши 

да изиска от участника допълнителни доказателства относно заявените от него 

обстоятелства, а именно, че предлаганите от него изделия по т.1.10, т.1.22 и т.1.24 от 

Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14 отговарят на изискванията на 

възложителя. 

Писма с рег. № 30-12-162/13.05.2015г. с искания за представяне на допълнителни 

доказателства са изпратени до участниците „Контракс“ АД и „Лирекс БГ“ ООД на 

13.05.2015г. Указаният срок, в който участниците могат да представят допълнителните 

документи е три дни от получаване на писмата. 

На 19.05.2015г. от 10:00ч. комисията се събра в пълен състав, за да разгледа 

постъпилите допълнителни документи. Поради служебни ангажименти на мястото на 

основния член м-р Цветелин Цонев в заседанието на комисията взе участие резервният 

член от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – м-р Ангел Генчев. След като 

се запозна със списъка на подадените оферти, м-р Генчев подписа декларация за 

обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП, чл. 327, ал. 2 и ал. 3 от ЗОВСРБ и по чл. 50, ал. 5 от 

Вътрешните правила,обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014г. 

В определения срок са представени допълнителни документи от „Контракс“ АД с вх. 

№ 517/15.05.2015г. и „Лирекс БГ“ ООД с вх. № 515/18.05.2015г. 

 

Комисията разгледа допълнително представените документи като констатира 

следното: 

За „Контракс“ АД: 

 

По отношение на предлаганото от участника изделие по т. 1.10 (VoIP комутатор) от 

част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, същият е представил 

брошура и препратка към сайта на производителя. 

От проверката в WEB сайта на производителя CISCO за предлагания VoIP 

комутатор комисията установи следното: 

- липсва интерфейс на Български език, каквото е изискването на възложителя; 

- не се поддържат TDMoE - гласови и видео протоколи каквото е изискването на 

възложителя; 

- липсва информация, че предлаганото изделие има 25 бр. аналогови FXS 

интерфейси. 

По отношение на предлаганото от участника изделие по т. 1.22 (Спектрален 

анализатор) от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, същият 

е представил подробно описание на продукта от сайта на производителя, като е направил 

уточнение, че интерфейс RS-232C се осигурява чрез USB към RS232 конвертор, който се 

свързва към USB портала на уреда. 

От проверката в WEB сайта на производителя за предлагания Спектрален 

анализатор комисията установи следното: 

- липсва информация относно това дали предлаганият модел N9320B е съвместим и 

ще работи с USB към RS232 конвертор. Устройството притежава USB host интерфейс, но 

не е посочено дали от софтуера вътре се поддържа и може да бъде инсталирано, не е 

изрично посочено като функция. 

По отношение на предлаганото от участника изделие по т. 1.24 (Цифров ТВ тунер) 

от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, същият е 

представил инструкция за инсталация на устройството, която не е от производителя. 
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От проверката в WEB официалния сайт на производителя MyGica: 

(http://www.mygica.com/html/TV_Tuner/) и (http://www.mygica.com/html/Support/) за 

предлагания Цифров TV Тунер MyGica T936i комисията установи следното: 

- в сайта липсва информация относно съществуването на предлагания модел T936i, 

както и инструкция по инсталацията му. 

 

Предвид изложеното и с оглед констатациите на комисията по раздел II, т. 4.1 от 

настоящия протокол, комисията реши, че предложението за изпълнение на поръчката на 

участника „Контракс“ АД не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.1.3., 

т.1.10., т.1.22. и т.1.24. на част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

 

За „Лирекс БГ“ ООД: 

 По отношение на предлаганото от участника изделие по т. 1.4 (SAN дисков масив) 

от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, същият е 

представил като доказателство Техническа брошура „HP MSA 2040“, както и разяснения, 

от които е видно, че предлаганият SAN дисков масив отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 

 По отношение на предлаганото от участника изделие по т. 1.10 (VoIP комутатор) от 

част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, същият е представил 

като доказателство Техническа брошура „HP MSR30“. С оглед декларираните от участника 

данни, комисията извърши проверка по продуктовия номер на предлагания VoIP комутатор 

в сайта на производителя HP и установи следното: 

 - няма информация, че предложеният VoIP комутатор поддържа изискваните 

гласови и видео протоколи; 

 - липсва интерфейс на български език, което е заложено като изискване от 

възложителя. 

 

По отношение на предлаганото от участника изделие по т. 1.24 (Цифров ТВ тунер) 

от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14, същият е направил 

разяснения и е посочил сайт на производителя. 

От проверката в WEB сайта на производителя по продуктовия номер на предлагания 

Цифров ТВ тунер - My Cinema-U3100Mini/DVBT: (заличена информация на основание 

чл.22б, ал.3 от ЗОП) комисията установи следното: 

- предлаганият Цифров ТВ тунер отговаря на изискването да поддържа Linux ядро 

3.0 и по високи версии;  

- в спецификациите на устройството е посочено, че не притежава FM-тунер, а 

съгласно т.1.24 от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14 се 

изисква и поддръжка на УКВ (FM) в обхвата 78-108 MHz. 

 

Предвид изложеното, комисията реши, че предложението за изпълнение на 

поръчката на участника „Лирекс БГ“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в т.1.10. и т.1.24. на част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14. 

 

 

ІІІ. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

Комисията предлага на възложителя за отстраняване от по-нататъшното участие в 

процедурата следните участници: 

http://www.mygica.com/html/TV_Tuner/
http://www.mygica.com/html/Support/
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По обособена позиция № 1: 

1. „Лирекс БГ“ ООД 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, при следните мотиви: 

 Съгласно т. 1.10 от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14, предлаганият от участника VoIP комутатор следва да поддържа гласови и 

видео протоколи, както и отдалечено администриране през HTTPS или HTTP с интерфейс 

на български език. 

 Видно от официалния сайт на производителя, предложеният от „Лирекс БГ“ ООД 

VoIP комутатор не поддържа всички, изискани от възложителя гласови и видео протоколи, 

както и интерфейс на български език. 

 Съгласно т. 1.24 от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14, предлаганият от участника Цифров ТВ тунер следва да поддържа УКВ (FM) в 

обхват: 78-108 MHz. 

 В спецификациите на предлагания от „Лирекс БГ“ ООД Цифров ТВ тунер е 

посочено, че същият не притежава FM-тунер. 

Предвид изложеното, предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„Лирекс БГ“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.1.10. и т.1.24. 

на част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

2. „Контракс“ АД  

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, при следните мотиви: 

 Съгласно т. 1.10 от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14, предлаганият от участника VoIP комутатор следва да поддържа гласови и 

видео протоколи, отдалечено администриране през HTTPS или HTTP с интерфейс на 

български език, както и 25 бр. аналогови FXS интерфейси. 

 Видно от официалния сайт на производителя, предложеният от „Контракс“ АД VoIP 

комутатор не поддържа TDMoE, гласови и видео протоколи, интерфейс на български език 

и 25 бр. аналогови FXS интерфейси. 

 Съгласно т. 1.22 от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14, предлаганият от участника Спектрален анализатор следва да поддържа 

интерфейси USB/RS-232/GPIB(опция). 

 Участникът е посочил, че интерфейс RS-232C се осигурява чрез USB към RS232 

конвертор, който се свързва към USB порта на предлагания от него уред. В официалния 

WEB сайт липсва информация относно това дали предлаганият модел N9320B е съвместим 

и ще работи с USB към RS232 конвертор. Устройството притежава USB host интерфейс, но 

не е посочено дали от софтуера вътре се поддържа и може да бъде инсталирано, не е 

изрично посочено като функция. 

Съгласно т. 1.24 от част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14, участникът следва да предложи Цифров ТВ тунер, който отговаря на 

изискванията, посочени в ТС.  

Участникът „Контракс“ АД е предложил Цифров ТВ тунер MyGica модел T936i. 

Видно от официалния сайт на производителя, такъв модел Цифров ТВ тунер не се 

предлага. 

Съгласно т. 1.3. на част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС 

С93.1969.14, мониторът към предложения Сървър за изчисления следва да е с размер 20“ – 

24.1“. Предложеният от „Контракс“ АД монитор е с размер 27“. 

Предвид изложеното, предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„Контракс“ АД не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.1.3., т.1.10., 

т.1.22. и т.1.24. на част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14. 
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По обособена позиция № 2: 

1. „Балкантел“ ООД  

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП при следните мотиви: 

Съгласно т.2.1 от част II от Таблица № 1 на ТС С 93.1969.14, предлаганото от 

участника криптографско средство следва да е съвместимо със съществуващите 

криптографски средства, използвани в Министерство на отбраната и одобрено до ниво 

„Поверително“, вкл. от Органа по криптографска сигурност на Република България (ОКС). 

В тази връзка, участниците следва да представят и копие на документа за одобрение от 

ОКС., както и доказателства, че предлаганото изделие е съвместимо със съществуващите 

криптографски средства в Министерство на отбраната. 

Участникът „Балкантел“ ООД не е представил Свидетелство за одобрение на 

криптографското средство от ОКС, а копие на писмо с изх. № Р-17/17.04.2015г. до 

директора на СДИС-ДАНС, с което моли да бъде уведомен дали криптографско средство 

Datacryptor AP е предварително одобрено и регистрирано от ОКС.  

Предвид изложеното, в предложението за изпълнение на поръчката липсва 

документ, от който да е видно, че предлаганото от „Балкантел“ ООД криптографско 

средство е одобрено от ОКС до ниво „Поверително“, каквито са изискванията на 

възложителя. 

Съгласно т.2.2 от част II от Таблица № 1 на ТС С 93.1969.14, предлаганият защитен 

цветен лазерен принтер трябва да е с резолюция: 1200х2100 dpi, а предложеният от 

участника „Балкантел“ ООД принтер е с резолюция 1200х1200 dpi. 

С оглед горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„Балкантел“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.2.1. и т.2.2. на 

част II от Таблица № 1 на Техническа спецификация ТС С93.1969.14. 

 

 

ІV. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

1. По обособена позиция 1 – „Стемо“ ООД 

2. По обособена позиция 2 – „Стемо“ ООД 

 

Комисията насрочи публичното заседание за отваряне на ценовите предложения на 

28.05.2015г. от 17:00ч. Съобщението за публичното заседание за отваряне на плик 2 

„Предлагана цена” бе публикувано на интернет страницата на Възложителя - профил на 

купувача, в съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. 

V. ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На 28.05.2015г. в 17:00ч. комисията се събра в пълен състав, за да проведе 

публично заседание за отваряне на ценовите предложения по процедурата.  

На публичното заседание присъстваха следните упълномощени представители на 

участниците: 

 

1. Георги Димитров Дуков - за „Стемо“ ООД;  

2. Поля Христова Новакова-Александрова - за „Лирекс БГ“ ООД;  
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Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници: 

1. По обособена позиция № 1: 

 

„Стемо“ ООД 

 

Председателят на комисията отвори ценовото предложение на участника и 

оповести предлаганата цена.  

Предлаганата от „Стемо“ ООД обща цена по обособена позиция № 1 е следната: 

 

197 283,10 лв. без ДДС 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника, 

след което председателят на комисията предостави възможност на присъстващия 

представител на участника „Лирекс БГ“ ООД да подпише ценовото предложение на 

„Стемо“ ООД, но същият отказа. 

 

2. По обособена позиция № 2: 

 

„Стемо“ ООД 

 

Председателят на комисията отвори ценовото предложение на участника и 

оповести предлаганата цена.  

Предлаганата от „Стемо“ ООД обща цена по обособена позиция № 2 е следната: 

 

116 674,00 лв. без ДДС. 

 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника, 

след което председателят на комисията предостави възможност на присъстващия 

представител на участника „Лирекс БГ“ ООД да подпише ценовото предложение на 

„Стемо“ ООД, но същият отказа. 

 

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата 

на комисията. Присъстващите представители на участниците не изразиха бележки и 

възражения по работата на комисията. 

 

 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНИТЕ 

ПОЗИЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание като разгледа ценовите 

предложения на „Стемо“ ООД по двете обособени позиции за съответствието им с 

изискванията на възложителя и установи следното: 

Ценовите предложения на участника по обособени позиции № 1 и № 2 са изготвени 

в съответствие с изискванията на възложителя, посочени във Втора част, Раздел А, буква Б 

от документацията за възлагане на обществената поръчка. 
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Предвид факта, че до отваряне на ценовото предложение по двете обособени 

позиции е допуснат само един участник, комисията не извърши проверка за наличие на 

обстоятелствата по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, както и класиране на участниците. 

 

 

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на възложителя за изпълнител 

на обществената поръчка по обособена позиция № 1– Доставка на комуникационно-

информационно оборудване, съгласно част I от Таблица № 1 на Техническа спецификация 

ТС С93.1969.14 и по обособена позиция № 2 – Доставка на оборудване за защита на 

класифицирана информация, съгласно част II от Таблица № 1 на ТС С93.1969.14 да бъде 

избран участникът „Стемо“ ООД. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 28.05.2015г. 

 

 
КОМИСИЯ: 

Председател: 

инж. ........./п/......................./Е. ТОДОРОВ/ 

 

Членове:      

................../п/......................./А. СЛАВОВА/ 

полк. ……/п/………............/А. МАЗНЕВ/ 

подп. ......./п/......................./М. МИЛЕТИЕВ/ 

м-р .........../п/......................./Ч. ДИМИТРОВ/ 

м-р .........../п/......................./Т. МИХОВ/ 

…………./п/…………......…/Е. ДУНЧЕВА/ 

подп. ......./п/......................../С. ВАСИЛЕВ/ 

м-р .........../п/......................./А. ГЕНЧЕВ/ 

……………/п/………………/Й. ЦВЕТКОВ/ 

к-н ………/п/…………..…../Р. ЙОВЕВ/ 

м-р .........../п/......................./Ц. ЦОНЕВ/ 

 

……………/п/………………/Е. ЗАШЕВ/ 

 


