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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и периферна техника за 

нуждите на БНР". 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със № АВ-1638/29.12.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 05.01.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

 II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Иван Крусев – ръководител сектор в отдел „Информационни 

технологии“ 

Членове: 1. Ирена Мачева – икономически директор на БНР 

  2. Милен Митев – главен юрисконсулт 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците по реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. Предложението на участника „Контракс“ АД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Подробно описание на предлаганите артикули; 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 36 месеца. Приложил 

е декларации за съответствие на предлаганите от него стоки, придружени с превод на 

български език. 

 

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи, че 

същото отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация за поръчката, поради което реши: допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

 Решението е взето единодушно. 

 

2. Предложението на участника „C&T България“ ЕООД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Подробно описание на предлаганите артикули; 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 36 месеца. Приложил 

е декларации за съответствие на предлаганите от него стоки, придружени с превод на 

български език. 

 

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи, че 

същото отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация за поръчката, поради което реши: допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 
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 Решението е взето единодушно. 

 

3. Предложението на участника „Стемо“ ООД включва: 

- Техническо предложение съгласно образец на възложителя; 

- Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Подробно описание на предлаганите артикули; 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 36 месеца. Приложил 

е декларации за съответствие на предлаганите от него стоки, придружени с превод на 

български език. 

 

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи, че 

същото отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация за поръчката, поради което реши: допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

 Решението е взето единодушно. 

 

IV Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците по 

показателя „Техническа оценка“ (TO), съобразно предварително избраната от 

възложителя методика. 

 

1. Офертата на участника „Контракс“ АД получава оценка ТО = 94 т. 

Мотиви: 

Заеманото сумарно пространство от един брой от сървър тип 3, сървър тип 4 и 

дисков масив е 4 RackU, поради което офертата на участника получава по 

подпоказател Tdc1 оценка 15 точки; 

Предложеният дисков масив включва технологии за inline (преди записване върху 

носителя) компресия и inline дедупликация на данни, вкл. за данните, записвани на 

твърди дискове, поради което офертата на участника получава по подпоказател Tdc2 

оценка 30 точки; 

Всички функционалности на предложения дисков масив се лицензират по начин, 

който не зависи от обема на мястото за съхранение или броя дискове, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdc3 оценка 25 точки; 

Участникът предлага лиценз за Storage Cruiser Standard – единен софтуер за 

наблюдение на статуса на предложените сървъри и дисков масив, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdc4 оценка 30 точки. 

С оглед на описаното, офертата на участника получава по подпоказател Tdci – 

оценка на техническите показатели на сървъри и дисков масив 15+30+25+30 = 100 точки 

 

Ефективността на преобразуване на електрическа енергия на захранващите 

модули на всеки от двата предложени модела настолни персонални компютъра при 

50% натоварване е 92%, поради което офертата на участника получава по 

подпоказател Tdesk1 оценка 10 точки; 

Нивото на шум на предложения настолен персонален компютър тип 1 е 21 dB, а 

на предложения настолен персонален компютър тип 2 – 24 dB, поради което офертата 

на участника получава по подпоказател Tdesk2 оценка 10 точки; 

Предложените настолни компютри тип 1 и 2 и преносим компютър тип 1 включват 

функционалност за невъзстановимо изтриване на всички данни на твърдия диск 

съгласно Guttmann алгоритъм (35 цикъла), поради което офертата на участника 

получава по подпоказател Tdesk3 оценка 30 точки; 
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Предложеният настолен компютър тип 2 включва вграден в кутията на компютъра 

захранващ блок и заедно с него обемът на кутията компютъра е 2.2 литра, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdesk4 оценка 20 точки; 

Предложеният монитор тип 2 има средно време за отказ 50 000 часа, поради 

което офертата на участника получава по подпоказател Tdesk5 оценка 10 точки; 

С оглед на описаното, офертата на участника получава по подпоказател Tdesk – 

оценка на техническите показатели на стационарни персонални компютри, 

преносими компютри и монитори 10+10+30+20+10 = 80 точки. 

 

TOi = 0.7хTOdci + 0.3хTOdeski = 0,7х100 + 0,3х70 = 70 + 24 = 94 точки 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2. Офертата на участника „С & Т България“ ЕООД получава оценка ТО = 94 т. 

Мотиви: 

Заеманото сумарно пространство от един брой от сървър тип 3, сървър тип 4 и 

дисков масив е 4 RackU, поради което офертата на участника получава по 

подпоказател Tdc1 оценка 15 точки; 

Предложеният дисков масив включва технологии за inline (преди записване върху 

носителя) компресия и inline дедупликация на данни, вкл. за данните, записвани на 

твърди дискове, поради което офертата на участника получава по подпоказател Tdc2 

оценка 30 точки; 

Всички функционалности на предложения дисков масив се лицензират по начин, 

който не зависи от обема на мястото за съхранение или броя дискове, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdc3 оценка 25 точки; 

Участникът предлага лиценз за Fujitsu Server View – единен софтуер за 

наблюдение на статуса на предложените сървъри и дисков масив, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdc4 оценка 30 точки. 

С оглед на описаното, офертата на участника получава по подпоказател Tdci – 

оценка на техническите показатели на сървъри и дисков масив 15+30+25+30 = 100 точки 

 

Ефективността на преобразуване на електрическа енергия на захранващите 

модули на всеки от двата предложени модела настолни персонални компютъра при 

50% натоварване е 92%, поради което офертата на участника получава по 

подпоказател Tdesk1 оценка 10 точки; 

Нивото на шум на предложения настолен персонален компютър тип 1 е 24 dB, а 

на предложения настолен персонален компютър тип 2 – 26 dB, поради което офертата 

на участника получава по подпоказател Tdesk2 оценка 10 точки; 

Предложените настолни компютри тип 1 и 2 и преносим компютър тип 1 включват 

функционалност за невъзстановимо изтриване на всички данни на твърдия диск 

съгласно Guttmann алгоритъм (35 цикъла), поради което офертата на участника 

получава по подпоказател Tdesk3 оценка 30 точки; 

Предложеният настолен компютър тип 2 включва вграден в кутията на компютъра 

захранващ блок и заедно с него обемът на кутията компютъра е 1.8981 литра, поради 

което офертата на участника получава по подпоказател Tdesk4 оценка 20 точки; 

Предложеният монитор тип 2 има средно време за отказ 50 000 часа, поради 

което офертата на участника получава по подпоказател Tdesk5 оценка 10 точки; 
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С оглед на описаното, офертата на участника получава по подпоказател Tdesk – 

оценка на техническите показатели на стационарни персонални компютри, 

преносими компютри и монитори 10+10+30+20+10 = 80 точки. 

 

TOi = 0.7хTOdci + 0.3хTOdeski = 0,7х100 + 0,3х70 = 70 + 24 = 94 точки 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

3. Офертата на участника „Стемо“ ООД получава оценка ТО = 94 т. 

Мотиви: 

Заеманото сумарно пространство от един брой от сървър тип 3, сървър тип 4 и 

дисков масив е 4 RackU, поради което офертата на участника получава по 

подпоказател Tdc1 оценка 15 точки; 

Предложеният дисков масив включва технологии за inline (преди записване върху 

носителя) компресия и inline дедупликация на данни, вкл. за данните, записвани на 

твърди дискове, поради което офертата на участника получава по подпоказател Tdc2 

оценка 30 точки; 

Всички функционалности на предложения дисков масив се лицензират по начин, 

който не зависи от обема на мястото за съхранение или броя дискове, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdc3 оценка 25 точки; 

Участникът предлага лиценз за Fujitsu Server View – единен софтуер за 

наблюдение на статуса на предложените сървъри и дисков масив, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdc4 оценка 30 точки. 

С оглед на описаното, офертата на участника получава по подпоказател Tdci – 

оценка на техническите показатели на сървъри и дисков масив 15+30+25+30 = 100 точки 

 

Ефективността на преобразуване на електрическа енергия на захранващите 

модули на всеки от двата предложени модела настолни персонални компютъра при 

50% натоварване е 92%, поради което офертата на участника получава по 

подпоказател Tdesk1 оценка 10 точки; 

Нивото на шум на предложения настолен персонален компютър тип 1 е 24 dB, а 

на предложения настолен персонален компютър тип 2 – 26 dB, поради което офертата 

на участника получава по подпоказател Tdesk2 оценка 10 точки; 

Предложените настолни компютри тип 1 и 2 и преносим компютър тип 1 включват 

функционалност за невъзстановимо изтриване на всички данни на твърдия диск 

съгласно Guttmann алгоритъм (35 цикъла), поради което офертата на участника 

получава по подпоказател Tdesk3 оценка 30 точки; 

Предложеният настолен компютър тип 2 включва вграден в кутията на компютъра 

захранващ блок и заедно с него обемът на кутията компютъра е 1.9 литра, поради което 

офертата на участника получава по подпоказател Tdesk4 оценка 20 точки; 

Предложеният монитор тип 2 има средно време за отказ 50 000 часа, поради 

което офертата на участника получава по подпоказател Tdesk5 оценка 10 точки; 

С оглед на описаното, офертата на участника получава по подпоказател Tdesk – 

оценка на техническите показатели на стационарни персонални компютри, 

преносими компютри и монитори 10+10+30+20+10 = 80 точки 

 

TOi = 0.7хTOdci + 0.3хTOdeski = 0,7х100 + 0,3х70 = 70 + 24 = 94 точки 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 
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V. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 

публично заседание на 15.01.2018 г. от 11:00 ч. в програмно-редакционната сграда на 

БНР. Членът на комисията Милен Митев да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения и да публикува съобщението на профила на 

купувача не по-малко от два работни дни преди деня на отварянето. 

Решението е взето единодушно. 

 

VIII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 09.01.2018 г. 

 

 

 

Комисия: 

Иван Крусев: (п.) заличен на основание чл- 23 от ЗЗЛД 

 

Ирена Мачева (п.) заличен на основание чл- 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев: (п.) заличен на основание чл- 23 от ЗЗЛД 

 

 


