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ПРОТОКОЛ № 1 

28.05.2020 г. 

 

Във връзка с Решение № 80/05.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП – публично състезание с наименование: „Доставка, 

инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства“, по 

обособена позиция: I. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна 

техника и аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“ и в изпълнение на Заповед № 

99/28.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 103 и чл. 104 ЗОП 

вр. чл. 61, т.1 и т. 2 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател; 

2. Веселин Кюркчиев –Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

3. Илко Симеонов – главен експерт, отдел „Сервиз“, ДИТИ при ЦУ на БСТ – член, 

 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 28.05.2020 г. и започна своята работа в 11:00 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен 

към настоящия протокол/. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 

ЗОП. На отварянето на подадените оферти  присъства представител на „Лийд Вижън“ 

ЕООД, не присъстват представители на средствата за масово осведомяване. 

/обстоятелството е отбелязано в приложения към протокола присъствен списък/. 

 

В 11.05 часа, започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително 

предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите: 

 

Оферти, подадени за участие в обособена позиция I. „Доставка, инсталиране и гаранционно 

обслужване на компютърна техника и аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“:  

1.„Лийд вижън“ ЕООД 

вх. № 01-01-699/27.05.2020 г.  

Офертата е внесена от Светлана Стоянова в 16.37 часа 

 

2.„Тинк Смарт“ ЕООД 

вх. № 02-01-700/27.05.2020 г.  

Офертата е внесена от Стефан Джурелов в 16.45 часа 

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Лийд Вижън“ ЕООД 

с вх. 01-01-699/27.05.2020 г.: 

 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция I: I. „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и 

аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“. При отварянето на плика с подадена 

оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 
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опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и който плик съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 

3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши 

проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите: 

Ценово предложение: 

№ Артикул Предлагани 

марка/модел 

Единична цена без ДДС 

изписана цифром и словом 

Прогнозно 

количество 

1 Преносим 

компютър, тип 

1 

Преносим 

компютър тип 1 

Lenovo ThinkBook 

15-IIL, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 460,00 лв. / хиляда 

четиристотин и шестдесет 

лева / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

2 Преносим 

компютър, тип 

2 

Преносим 

компютър  тип 2 

Lenovo ThinkBook 

15-IIL, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 523,00 лв. / хиляда 

петстотин двадесет и три 

лева/ 

10 

3 Преносим 

компютър, тип 

3 

Преносим 

компютър тип 3 

Lenovo ThinkBook 

15-IIL, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 594,00 лв. / хиляда 

петстотин деветдесет и 

четири лева/ 

10 

4 Преносим 

компютър, тип 

4 

Преносим 

компютър  тип 4 

3 299,00 лв. / три хиляди 

двеста деветдесет и девет 

лева/ 

5 
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Lenovo Legion 5, в 

т.ч. и лиценз за 1 

година за базов 

софтуерен продукт: 

MS Office 365 

Business Premium 

5 Преносим 

компютър, тип 

5 

Преносим 

компютър  тип 5 

Lenovo  X1 Yoga, в 

т.ч. и лиценз за 1 

година за базов 

софтуерен продукт: 

MS Office 365 

Business Premium 

3 497,00 лв. / три хиляди 

четиристотин деветдесет и 

седем лева/ 

5 

6 Персонален 

компютър тип 1 

Персонален 

компютър тип 1 

Lenovo ThinkCentre 

M720q, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 509,00 лв. / хиляда 

петстотин и девет лева/ 

25 

7 Персонален 

компютър тип 2 

Персонален 

компютър тип 2 

Lenovo ThinkCentre 

M720q, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 673,00 лв. / хиляда 

шестстотин седемдесет и 

три лева/ 

 

25 

8 Монитор тип 1 Монитор  тип 1 

Lenovo ThinkVision 

S24e-10 

200,00 лв. / двеста лева/ 35 

9 Монитор тип 2 Монитор  тип 2 

Lenovo ThinkVision 

S27e-10 

277,00 лв. / двеста 

седемдесет и седем лева/ 

35  

10 Клавиатура и 

мишка с кабел 

/Wire/ 

Клавиатура и мишка 

с кабел 

Lenovo Essential 

Wired Combo 

Keyboard and Mouse 

42,00 лв. / четиридесет и два 

лева/ 

 

40 
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11 Клавиатура и 

безжична 

мишка 

/Wireless/ 

Клавиатура и 

безжична мишка  

Lenovo Essential 

Wireless Combo 

Keyboard & Mouse 

68,00 лв. / шестдесет и осем 

лева/ 

20 

12 Мишка с кабел 

/Wire/ 

Мишка с кабел 

Lenovo Essential 

USB Mouse Wired 

12,00 лв. / дванадесет лева/ 

 

20 

13 Мишка  

безжична 

/Wireless/ 

Мишка безжична  

Lenovo Essential 

Compact Wireless 

Mouse 

21,00 лв. / двадесет и един 

лева/ 

 

20 

14 Устройство за 

четене, 

записване и 

презаписване 

/DVD-RW/ 

Lenovo ThinkPad 

UltraSlim USB DVD 

Burner 

96,00 лв. / деветдесет и шест 

лева/ 

 

10 

15 Чанта/Раница 

за преносим 

компютър 

Чанта/Раница 

Lenovo 15.6“ 

Backpack B210 

Black за преносим 

компютър 

20,00 лв. / двадесет лева/ 60 

16 Слушалки с 

микрофон; 

прогнозно 

количество 

Слушалки с 

микрофон  

Philips TAUH201BK 

26,00 лв. / двадесет и шест 

лева/ 

40 

 

 

 

Обща цена, формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на 

видовете артикули от таблицата по-горе: 

15 317,00 лв. лева без ДДС  / петнадесет хиляди триста и седемнадесет лева без ДДС / 

и 

18 380,40 лв. лева с ДДС / осемнадесет хиляди триста и осемдесет лева и четиридесет 

стотинки с ДДС/ 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от всички членове на комисията.  

 

2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Тинк Смарт“ ЕООД с 

вх. 02-01-700/27.05.2020 г.: 

 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в обособена 

позиция I: „Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютърна техника и 



  
Протокол № 1от работата на Комисия, назначена със Заповед № 99/28.05.2020 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ 

   стр. 5 

 

 

аксесоари за общата администрация на ДП БСТ“. При отварянето на плика с подадена 

оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и който плик съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 

3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и извърши 

проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Комисията отвори представения плик "Предлагани ценови 

параметри“ и оповести предложението на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите: 

Ценово предложение: 

 
№ Артикул Предлагани 

марка/модел 

Единична цена без ДДС 

изписана цифром и словом 

Прогнозно 

количество 

1 Преносим 

компютър, тип 1 

Преносим компютър 

тип 1 

Lenovo ThinkBook 

15-IIL, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 461,00 лв. 

Хиляда четиристотин 

шестдесет и един лева 

35 

2 Преносим 

компютър, тип 2 

Преносим компютър  

тип 2 

Lenovo ThinkBook 

15-IIL, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 525,00 лв. 

Хиляда петстотин двадесет и 

пет лева 

10 

3 Преносим 

компютър, тип 3 

Преносим компютър 

тип 3 

Lenovo ThinkBook 

15-IIL, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 596,00 лв. 

Хиляда петстотин деветдесет и 

шест лева 

10 

4 Преносим 

компютър, тип 4 

Преносим компютър  

тип 4 

Lenovo Legion 5, в 

т.ч. и лиценз за 1 

година за базов 

3 303,00 лв. 

Три хиляди триста и три лева 

5 
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софтуерен продукт: 

MS Office 365 

Business Premium 

5 Преносим 

компютър, тип 5 

Преносим компютър  

тип 5 

Lenovo  X1 Yoga, в 

т.ч. и лиценз за 1 

година за базов 

софтуерен продукт: 

MS Office 365 

Business Premium 

3 506,00 лв. 

Три хиляди петстотин и шест 

лева 

5 

6 Персонален 

компютър тип 1 

Персонален 

компютър тип 1 

Lenovo ThinkCentre 

M720q, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 511,00 лв. 

Хиляда петстотин и 

единадесет лева 

25 

7 Персонален 

компютър тип 2 

Персонален 

компютър тип 2 

Lenovo ThinkCentre 

M720q, в т.ч. и 

лиценз за 1 година 

за базов софтуерен 

продукт: MS Office 

365 Business 

Premium 

1 675,00 лв. 

Хиляда шестстотин 

седемдесет и пет лева 

25 

8 Монитор тип 1 Монитор  тип 1 

Lenovo ThinkVision 

S24e-10 

202,00 лв. 

Двеста и два лева 

35 

9 Монитор тип 2 Монитор  тип 2 

Lenovo ThinkVision 

S27e-10 

279,00 лв. 

Двеста седемдесет и девет лева 

35  

10 Клавиатура и 

мишка с кабел 

/Wire/ 

Клавиатура и 

мишка с кабел 

Lenovo Essential 

Wired Combo 

Keyboard and Mouse 

43,00 лв. 

Четиридесет и три лева 

40 

11 Клавиатура и 

безжична мишка 

/Wireless/ 

Клавиатура и 

безжична мишка  

Lenovo Essential 

Wireless Combo 

Keyboard & Mouse 

69,00 лв. 

Шестдесет и девет лева 

 

20 

12 Мишка с кабел 

/Wire/ 

Мишка с кабел 12,00 лв. 

Дванадесет лева 

20 
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Lenovo Essential USB 

Mouse Wired 

 

13 Мишка  

безжична 

/Wireless/ 

Мишка безжична  

Lenovo Essential 

Compact Wireless 

Mouse 

22,00 лв. 

Двадесет и два лева 

 

20 

14 Устройство за 

четене, 

записване и 

презаписване 

/DVD-RW/ 

Lenovo ThinkPad 

UltraSlim USB DVD 

Burner 

97,00 лв. 

Деветдесет и седем лева 

 

10 

15 Чанта/Раница за 

преносим 

компютър 

Чанта/Раница 

Lenovo 15.6“ 

Backpack B210 Black 

за преносим 

компютър 

21,00 лв. 

Двадесет и един лева 

60 

16 Слушалки с 

микрофон; 

прогнозно 

количество 

Слушалки с 

микрофон  

Lenovo Legion H300 

27,00 лв. 

Двадесет и седем лева 

40 

 

 

Обща цена, формирана само за целите на оценката, като сума от единичните цени на 

видовете артикули от таблицата по-горе: 

15 349,00 лв. Словом : Петнадесет хиляди триста четиридесет и девет лева без ДДС 
и 

18 418,80 лв. Словом: Осемнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и осемдесет 

стотинки с ДДС 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение на 

участника от всички членове на комисията и от представителя на присъстващия участник 

/обстоятелството е отразено в присъствения протокол/.  

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.25 часа на 28.05.2020 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 7 страници. 

Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък.  

 

Комисия съгласно Заповед № 99/28.05.2020 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 
 

/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/     /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/  

…………………………                        …………………………   

Рада Гьонова, председател                          Веселин Кюркчиев, член  
 

/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/       
……………….. 

Илко Симеонов, член   
 


