
   РАЗЯСНЕНИЯ 

по условията на обществена поръчка с предмет 

"Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на Технически Университет Варна ". 

 

 

Във връзка с постъпило на основание чл.180 от ЗОП, искане за разяснение относно горепосочената 

обществена поръчка, даваме следните разяснения: 

 Въпрос №1: „ В обявлението за поръчка, съгласно директива 2014/24/ЕС/ЗОП сте упоменали срок за 

получаване на оферти или на заявления за участие Дата 02/12/2016, а в документацията – Крайният срок за 

подаване на оферти е до 30.11.2016г. Моля да уточните коя е вярна.” 

Отговор: Крайният срок за получаване на оферти е 02.12.2016г., така както е определен в обявлението за 

откриване на обществената поръчка. При разминаване в информацията между обявлението и документация 

, с първостепенно значение е тази записана в обявлението. 

Въпрос №2:” В обявлението за поръчка, както и в документацията за търга сте упоменали като прогнозна 

стойност 100 000 лв., без ДДС, а в проектодоговора – 70 000лв., без ДДС. Моля да уточните вярната 

прогнозна стойност, тъй като договорът ще е валиден до изпълнението и или 12 месеца от сключването му.” 

Отговор: Прогнозната стойност на поръчката е 100 000 лв., без ДДС, така както е записано в обявлението, 

решението и документацията. В проектодоговора не е посочвана прогнозната стойност, а  е определено , че 

се сключва по реда на чл.178 от ЗОП – публично състезание, като единичните цени   се определят съгласно 

офертата на Изпълнителя и включва всички разходи без ДДС.Договорът се прекратява при достигане на 

прогнозната стойност на поръчката. 

Въпрос № 3: „ В обявлението за поръчката сте упоменали предлаганата техника следва да поддържа Linux и 

Windows операционни системи, а в документацията, образците и техническите спецификации се изисква 

само Windows. Моля уточнете има ли изискване за поддръжка на операционна система Linux и изискват ли 

се доказателства за това.” 

Отговор: В обявлението и т.10 от документацията за обществената поръчка е упоменато, че предлаганата 

техника следва да поддържа Linux и Windows операционни системи, като не се изискват особени 

доказателства, че техниката поддържа Linux операционна система. 

Всички софтуерни и хардуерни продукти трябва да бъдат доставяни ведно с подробна документация за 

тяхното използване, поддържане и администриране. 

Въпрос №4: ” Моля да уточните необходимо ли е системите да бъдат с монтиран четец за карти”. За позиция 

1.3 настолни компютри за научно –изследователска дейност. 

Отговор: В техническата спецификация на обществената поръчка са посочени минималните изисквания, на 

които следва да отговаря доставяното оборудване за информационни технологии. 

За позиция 1.3. настолни компютри за научно –изследователска дейност, е посочено, че предложената 

конфигурация следва да има възможност за вграждане в кутията на четец на карти, като минимално 

изискване към готовия продукт. 

Въпрос № 5:” Най-новите поколения процесори са енергийно ефективни и при тях се наблюдава тенденция 

за намаляване на тактовата честота. В тази връзка бихте ли приели предложение на процесор, чиято 

максимална честота е не по-малка от 2.8 GHz.” За позиция 2.2. Преносими компютри – висок клас. 

Отговор: В техническата спецификация на обществената поръчка са посочени минималните изисквания, на 

които следва да отговаря доставяното оборудване за информационни технологии. 



За позиция 2.2. Преносими компютри – висок клас, е посочена минимална честота на процесора -2.8 GHz. 

Възложителят приема предложения отговарящи и/или надхвърлящи заложените в техническата 

спецификация, минималните изисквания към готовите продукти. 

Въпрос № 6: „ При най-новите поколения преносими компютри има тенденция за намаляване на теглото и 

дебелината, за да бъдат по-преносими. В тази връзка в корпусите им не се монтират компакт-дискови 

устройства.Моля да уточните дали бихте приели предложение за преносим компютър с външно компакт-

дисково устройство с USB порт.”  За позиция 2.2. Преносими компютри – висок клас. 

Отговор : В техническата спецификация на обществената поръчка са посочени минималните изисквания, на 

които следва да отговаря доставяното оборудване за информационни технологии, като готово крайно 

окомплектовано изделие. За позиция 2.2. Преносими компютри – висок клас, не е предвидена възможност 

компакт – дисковото устройство да се монтира посредством външен носител. Съобразно зададените 

минимални параметри за позиция 2.2. Преносими компютри – висок клас, обявлението и документацията, 

компютърната конфигурация следва да бъде произведена като готово изделие. 

 

 

 

 

 


