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Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-55/13.11.2015 г. 

                
На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка 

с предварително обявените условия на възложителя, съгласно утвърдената документация за 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на 

система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и 

обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-

0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на 

сектора на обществените поръчки“, финансиран от оперативна програма „Техническа 

помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“, открита с Решение № РД-47/12.09.2015 г. на главния секретар на Агенцията по 

обществени поръчки (АОП), упълномощен със Заповед № РД-9/24.02.2012 г. на 

изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и въз основа на протоколите, 

представени от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, назначена 

със Заповед № РД-54/22.10.2015 г. на главния секретар на Агенцията по обществени 

поръчки  

О Б Я В Я В А М: 

I.  Класиране на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, 

внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени 

поръчки и обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, 

BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки 

и развитие на сектора на обществените поръчки“, финансиран от оперативна програма 

„Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие“, както следва: 

 

Първо място: Участник № 2: ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ – с комплексна оценка 100 т. 

Второ място: Участник № 1: „Телелинк“ ЕАД – с комплексна оценка 86,74 т. 
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II. ОПРЕДЕЛЯМ ДЗЗД „Аксиор-Енвизимо“ за изпълнител на 

обществената поръчка. 

III. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата Участник № 3: ДЗЗД 

„ЦАПК Прогрес“ на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Мотиви: В техническото предложение на участника са констатирани 

несъответствия, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, а 

именно: 

1. В т. 7 (два броя устройства за мрежова комутация): 

- за ред 10 от таблицата - изискването за „USB порт за външна памет“ не е 

изпълнено;  

- за ред 11 от таблицата - изискването за „Конзолни портове“ не е изпълнено; 

- за ред 17 от таблицата – не е изпълнено изискването на възложителя по 

отношение на параметъра „Kоличество на листите за достъп“, според стойността, 

указана на официалния интернет сайт на производителя; 

- за ред 30 от таблицата - не е изпълнено изискването на възложителя 

предложеното устройство да поддържа листи за достъп за отделен порт, съгласно 

информацията от предоставения от участника интернет адрес. 

2. В т. 10 (един брой дисков масив): 

- за ред 7 от таблицата - не е изпълнено изискването на възложителя 

предложеното устройство „Да поддържа управление на минимум 230 диска“; 

- за ред 11 от таблицата - не е изпълнено изискването на възложителя 

предложеното устройство „Да има минимум 8 Fibre Channel порта, всеки по 8Gbps“;

 - за ред 12 от таблицата - не е изпълнено изискването на възложителя 

предложеното устройство „Да поддържа FC, FCoE, iSCSI блок протоколи за 

свързаност“ в частта относно FCoE. 

3. В т. 11 (два броя непрекъсваеми електрозахранващи източници), за ред 13 от 

таблицата - не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на параметъра 

„Нормално време за бекъп при 50% натоварване“ за предложеното устройство.  

4. В предложението си участникът преповтаря минимални изисквания на 

възложителя, без да декларира конкретните си предложения (т. 7, 8, 10 и 12), поради 
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което не може да се заключи, че участникът се ангажира да предостави оборудване, 

покриващо съответните минимални изисквания на възложителя. 

5. За т. 16 липсва предложение за потребителски лицензи за достъп до 

операционната система. 

6. В т. 21 не е предоставена конкретна информация относно условията за 

извършване на обучение по т. 3.3.5 от техническата спецификация. 

IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 

тридневен срок от издаването му до всички участници в процедурата. На основание чл. 

73, ал. 4 от ЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача, заедно с 

протоколите от дейността на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в 

същия ден решението да се изпрати на участниците. 

V. Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП, настоящото решение подлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от 

датата на получаването му от участниците. 

  

ИВО КАЦАРОВ 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
      (съгласно Заповед № РД-9/24.02.2012 г.) 
 

 

Съгласували: 

Ана Миткова - директор на дирекция „РМОП“                                                            *  ........................ 

Сашка Иванова – началник на отдел „МОП“, дирекция „РМОП“     *........................ 

Есма Панжилова – главен експерт в отдел „МОП”, дирекция „РМОП“    *........................ 

Димитрина Иванова – главен сътрудник в отдел “ПК”, дирекция „МАКОП“ *........................ 

Изготвил: 

Елена Христова – главен юрисконсулт в дирекция “ФСАПИД”       *........................ 

 

* /Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД/ 
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