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РЕШЕНИЕ 

№ 2/04.02.2019 година 

 

 На основание чл.22, ал.1, т. 6 и 106, ал. 6 от ЗОП, след като се запознах с 
документите, предоставени ми от комисията, назначена със заповед № 
2538/06.12.2018 година, в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП  с предмет: 
„Доставки на преносими компютри, интерактивен дисплей и специализирани 
компютърни системи по обособени позиции, необходими за обслужване на дейностите 
в Русенски университет "Ангел Кънчев" по обособени позиции“ с обща прогнозна 
стойност на поръчката 224 919,00 лева без ДДС, както следва: 

Обособена позиция № 1 – Доставки на преносими компютри с прогнозна стойност 
133 000.00 лева без ДДС; 

Обособена позиция № 2 – Доставка на интерактивен дисплей с прогнозна 
стойност 12 000.00 лева без ДДС 

Обособена позиция № 3 – Доставка на специализирани компютърни системи с 
прогнозна стойност  79 919,00 лева без ДДС и реф. № 00585-2018-0007, 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

1. ОТСТРАНЯВАМ офертата на участника Кооперация „Панда“ от участие в 
процедурата по обособена позиция № 1 „Доставки на преносими компютри“, тъй като 
същата не отговаря на условията и изискванията на Възложителя, заложени в 
обявлението и документацията, както следва: 1) за преносим компютър L1: за 
оферирания модел не е указана работната честота на RAM паметта в системата; 2) за 
преносим компютър L2: за оферирания модел не е указана работната честота на RAM 
паметта в системата; 3) за преносим компютър L3: за оферирания модел не е указан 
типа на RAM паметта, както и работната й честота в системата; офертата не 
конкретизира предлагания модел, защото в полето за офериран модел е посочен такъв 
на фирма Lenovo ThinkPad L480, а уеб-връзката към техническите параметри е към 
модел на друг производител – HP ProBook 440 G5 Notebook PC с продуктов номер 
2RS30EA; в офертата не е указано окомплектоването му с 3G модул; в офертата не е 
декларирано поддържането на изисквания от Възложителя WiFi стандарт 802.11 ac; 4) 
за преносим компютър L4: за оферирания модел не е указан типа на RAM паметта, 
както и работната й честота в системата; в офертата не е декларирано поддържането 
на изисквания от Възложителя WiFi стандарт 802.11 ac. 
 

2. ОБЯВЯВАМ класирането на офертите на участниците в процедурата, въз 
основа на критерий за възлагане „най – ниска цена“, както следва: 
 

Обособена позиция № 1 – Доставки на преносими компютри:  

 



Русенски университет "Ангел Кънчев" 
70 години 

с лице към знанието, младостта и бъдещето 
_______________________________________________ 

7017 Русе, ул. "Студентска" №8 
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708 

 

№ 

 

участник 

 

цена без ДДС 

 

класиране 

1.   „Дартек“ ООД  5 980,00 І  

2.  „Стемо“ ООД  6 289,00  ІІ 

3.   „Джей би електроникс“ ООД  6 666,00 ІІІ  

4.  „Специализирани бизнес системи“ АД  6 949,00   ІV 

5. „Смарт софт“ ЕООД  7 410,00 V  

6.  „Глобални електронни решения“ ООД  8 324,28  VІ 

7. „БГ Телеком“ ЕООД  8 900,00 VІІ 

 

Обособена позиция № 2 – Доставка на интерактивен дисплей: 
 

№ 

 

участник 

 

цена без ДДС 

 

класиране 

1. „Смарт софт“ ЕООД   9 492,00 І 

2. „Вали компютърс“ ООД  10 099,00 ІІ 

3. „Дартек“ ООД  10 485,00   ІІІ 

4. „Специализирани бизнес системи“ АД  10 499,00 ІV 

5. „Стемо“ ООД  10 741,00 V 

6. Кооперация „Панда“ 10 993,68 VІ 

 

Обособена позиция № 3 – Доставка на специализирани компютърни системи: 
 

№ 

 

участник 

 

цена без ДДС 

 

класиране 

1. „Специализирани бизнес системи“ АД 65 495,00 І 

2. „Дартек“ ООД 65 940,00 ІІ 

3. „Стемо“ ООД 66 157,00 ІІІ 

4. „БГ Телеком“ ЕООД 71 425,00 ІV 

5. „Смарт софт“ ЕООД 79 620,00 V 



Русенски университет "Ангел Кънчев" 
70 години 

с лице към знанието, младостта и бъдещето 
_______________________________________________ 

7017 Русе, ул. "Студентска" №8 
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708 

 

 
Определям на основание чл. 109 от ЗОП за изпълнители в процедурата 

класираните на първо място участници по обособените позиции. 
 
3. РАЗПОРЕЖДАМ на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключат договори за 

изпълнение по предмета на поръчката с класираните на първо място участници  при 
условията на направеното от тях ценови предложения, предложените от участниците 
единични цени и техническа оферта. 

 4. Решението да се връчи на участниците в тридневен срок от днес. 

 5. Настоящето решение подлежи на изпълнение по реда на ЗОП. 

 6. Интернет – адрес на електронната преписка на процедурата в профила на 
купувача на Русенски университет „Ангел Кънчев“: http://www.uni-
ruse.bg/procurements/open-procedures 

 7. Решението подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 
от ЗОП – пред Комисията за защита на конкуренцията, в десетдневен срок от 
получаването му. 

 Ректор:   заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 
 

 (чл.-кор. проф. д-р Христо Иванов Белоев) 
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