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Приложение №1 

 

 

Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за 

възлагане, технически спецификации, изисквания и указания към 

участниците  
 

І. Пълно описание на предмета на поръчката и правно основание за възлагане. 

 

1. Предмет на поръчката. 

Доставка чрез покупка на мултимедийни проектори и преносими компютри за нуждите 

на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по Национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище” 

2. Кратко описание на предмета на обществената поръчка - Доставка чрез покупка 

на мултимедийни проектори и преносими компютри за нуждите на ІІ СОУ „Проф. 

Никола Маринов” гр. Търговище по Национална програма „Информационни и 

комуникационни технологии /ИКТ/ в училище” 

Техническите средства са подробно описани в т.ІІ Технически спецификации. 
 

3. Място и срок за изпълнение на поръчката. 

3.1.Място на изпълнение на поръчката  – ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. 

Търговище 

3.2.Срок за изпълнение на поръчката – по предложение на участниците, но не повече 

от 10 (десет) дни, считано от датата на сключване на договора.  

 

4. Количества и стойност. 

4.1. Количества. 

4.1.1. Мултимедийни проектори и преносими компютри по Национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”:  

- мултимедийни проектори – 6 броя; 

- преносим компютър (висок клас)  – 1 брой; 

- преносим компютър (нисък клас) – 1 брой 

 

4.2. Максимално допустима стойност на поръчката – 6179,50 лв. без ДДС, както 

следва: 

4.2.1. – 2045,33 лв. без ДДС за сметка на Национална програма „Информационни и 

комуникационни технологии /ИКТ/ в училище” 

4.2.2.  – 4134,17 лв. без ДДС за сметка на бюджета на ІІ СОУ „Професор Никола 

Маринов” – гр.Търговище. 

 

 

5. Правно основание за възлагане на поръчката. 

Настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и при 

спазване на условията и реда на глава осма „а” от ЗОП – Възлагане на обществени 

поръчки чрез публична покана. 
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ІІ. Технически спецификации 

 

 
№ на ред Вид, наименование 

 

Минимални технически изисквания Бр. 

1 Преносим компютър (висок клас) 1 

1.1 Процесор 4-ядрен Intel Core i7-3612QM (2.1/3.1GHz, 6MB 

L3 Cache) или негов еквивалент 

 

1.2 Памет 6 GB DDR3 1333 MHz  

1.3 Видео карта AMD Radeon HD 7670M - 1 GB или негов 

еквивалент 

 

1.4 Твърд диск 1 TB SATA 5400 rpm  

1.5 Дисплей 15,6" (39.62cm) HD Ready (1366x768) TrueLife 

лъскав дисплей с WLED подсветка или негов 

еквивалент 

 

1.6 Камера Вградена уеб-камера с микрофон  

1.7 Аудио Вградена и вградена колонка  

1.8 Оптично устройство DVD записващо устройство  

1.9 LAN 10/100 Mbps  

1.10 Безжичен LAN Wi-Fi 802.11 b/g/Draft-N  

1.11 Интерфейси 4 x USB 3.0 

RJ-45 (вход за LAN кабел) 

VGA порт за външен монитор 

Вход за микрофон 

HDMI порт  

Аудио изход за слушалки 

 

1.12 Четец за карти да  

1.13 Батерия 6-клетъчна, литиево-йонна батерия  

2 Преносим компютър (нисък  клас) 1 

2.1 Процесор 2-ядрен Intel Pentium B960 (2.2 GHz, 2MB L3 

Cache) или негов еквивалент 

 

2.2 Памет 4 GB DDR3 1333 MHz  

2.3 Видео карта Intel HD Graphics или негов еквивалент  

2.4 Твърд диск 500 GB SATA 7200 rpm  

2.5 Дисплей 15,6" (39.62cm) HD (1366x768) матов дисплей с 

LED подсветка или негов еквивалент 

 

2.6 Камера 1.3 MPx уеб-камера с микрофон  

2.7 Аудио Вградена и вградена колонка  

2.8 Оптично устройство DVD записващо устройство  

2.9 LAN 10/100 Mbps  

2.10 Безжичен LAN Wi-Fi 802.11 b/g/Draft-N  

2.11 Интерфейси RJ-45 (вход за LAN кабел) 

Аудио изход за слушалки 

3 x USB 2.0 

HDMI порт  

VGA порт за външен монитор 

Вход за микрофон 

 

2.12 Четец за карти да  

2.13 Батерия 6-клетъчна, литиево-йонна батерия  

2.14 Клавиатура Английски и български (БДС стандарт) език  

3 Мултимедиен проектор 6 

3.1 Технология DLP  (по – нова или еквивалентна)  

3.2 Яркост 2 700 ANSI lumens  
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3.3 Контраст 10 000:1  

3.4 Разделителна способност SVGA(800x600)  

3.5 Размер на екрана 40” to 300”  

3.6 Поддържане на формати NTSC, PAL, SECAM  

3.7 Интерфейс Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with 

component) 

Monitor out (D-sub 15pin) x 1 

Composite Video in (RCA) x 1 

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 

Audio in (Mini Jack) x 2 

Audio L/R in (RCA) x 1 

Audio out (Mini Jack) x 1 

Speaker 2W x 1 

HDMI v1.3 x 1 

USB (Type Mini B) x 1 

RS232 (DB-9pin) x 1 

 

3.8 Живот на лампата 4500 / 6000 часа (Нормален/Икономичен 

режим на лампата) 

 

3.9 Трапецовидна корекция Да  

 

Забележка: 1. За посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, 

тип, произход или производство съгласно чл. 32,ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки да се чете „или еквивалент”. 

2. Посочените технически изисквания са минимално необходимите за възложителя. 

Участникът следва да предложи технически параметри еднакви или по-добри от 

посочените. 

 
 

ІІІ. Изисквания 

1. Изисквания при изпълнение на поръчката  
 

1.2.1. Предложената техника следва да се достави на възложителя във вид готов за 

употреба, като офертата включва всички необходими разходи. 

1.2.2. Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да 

отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна 

съвместимост. 

1.2.3. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC 

(RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE 

Mark; Energy star или еквивалент. 

 

2. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката. 

В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че 

участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ 

(договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в 

обединението, в който задължително да е посочен представляващият. Документът 

(договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено 

разпределението на дейностите между отделните участници в обединението, с ясно и 

конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на 

настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението 

след подаването на офертата.  
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Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. 

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 

ІV. Указания към участниците. 

1. Общи условия. 

1.1. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и подадена преди крайния срок 

за получаване на офертите, посочен в публичната покана. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията на възложителя.  

1.3. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени от възложителя при спазване на Закона за 

обществените поръчки.  

1.4. Всеки участник има право да представи само една оферта, не се допускат варианти 

на офертата.  

1.5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 

 

2. Специфични условия 

 

2.1. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и 

подмяна на място. 

2.2. Срок за доставка на оборудването: до 10 (десет) дни от сключването на договор. 

 

3. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни считано от 

крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците 

да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

 

4. Критерий за оценка на офертите  
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 

Критерият „най-ниска цена” се прилага за оценка на офертите, които отговарят на 

обявените от възложителя условия. 

На първо място се класира офертата с предложена най- ниска обща цена без ДДС. 

Участникът, класиран на първо място се определя за изпълнител на обществената 

поръчка. 

При равни цени се провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, на който могат да присъстват съответните участници. 

 

5. Съдържание на офертата - офертата трябва да съдържа: 

5.1. Оферта за участие – Образец №1;  

5.2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че 

същото няма представителни функции.  

5.3. Документи за регистрация на участника: 

 За юридически лица или ЕТ - Копие от удостоверение за актуално състояние 

или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, или единен 

идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;  

 За физическо лице - копие от документа за самоличност; 
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 За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен 

или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в 

официален превод. 

5.4. Копие на нотариално заверен документ (договор, споразумение и др.) за създаване 

на обединението, подписан от лицата в обединението, в който задължително да е 

посочен представляващият – при участници обединения. 

5.5. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001:2008, издаден от независими лица, които отговарят на изискването 

на чл. 53, ал. 3 от ЗОП или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с 

обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. 

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

неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и 

електромагнитна съвместимост. 

5.7. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската 

директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC (RoHS); да 

имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 

5.8. Писмо от производителя на техниката, че участникът е оторизиран от него да 

предлага негови продукти.  

5.9. Списък с доставки, аналогични с предмета на настоящата обществена поръчка 

(минимум 2 броя), включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и 

лице за контакт. Към списъка трябва да бъдат приложени и съответните референции. 

5.10. Техническо предложение - Образец №2.  

5.11. Предлагана цена - Образец №3.  

Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на 

физическото или юридическо лице – кандидат за изпълнител на обществената поръчка, 

или упълномощено от него лице. 

 

V. Подаване и приемане на Оферти 

Желаещите да участват в настоящата обществена поръчка подават лично, чрез свой 

упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

офертите във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище. Възложителят не носи 

отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за 

представяне, различен от посочения. Всеки участник следва да представи своевременно 

офертата, като спазва посочения от възложителя срок: до 16:00 ч. на 20.02.2013 г. на 

адрес: гр. Търговище, бул. "Тр. Китанчев” № 39, ІІ етаж, канцелария „Финансово - 

Счетоводен отдел”.  Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен 

плик. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на 

офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа на приемането, за 

което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема и връща незабавно 

на приносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик или са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, като тези 

обстоятелства се описват във входящ регистър.  

     

 VІ. Място и дата на отваряне на офертите 

Офертите ще бъдат отворени в сградата на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. 

Търговище в 12.00 часа на следващия работен ден след изтичане на срока за получаване 
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на офертите. Получаването, разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от 

длъжностни лица, определени от възложителя. 

  

VІІ. Приключване работата на длъжностните лица  

      Длъжностните лица съставят протокол за разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите, който се подписва от тях и се представя на възложителя за 

утвърждаване.  

      

VІІІ. Сключване на договор 

Участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител ще бъде уведомен и 

поканен за сключване на договор.  

Преди подписване на договора, участникът, определен за изпълнител, следва да 

представи:  

 1. Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост на 

представляващите ЮЛ или на едноличния търговец; 

2. Декларации за липсата  на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 

3. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено 

лице.  

 

Във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка и подготовката на 

офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания се 

прилагат Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. 

 


