
 
 

К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 
   
                                                               
 
                                                           РЕШЕНИЕ №  507 

  
от 03 декември  2018 г. 

 
 
На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108 т. 1 и чл. 109, т. 1 и във връзка с чл. 107, т. 2, б. „а“ 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на доклад с изх. № Ф -
1405/29.11.2018 г. и протоколи от 13.11.2018г., 26.11.2018г. и 28.11.2018г., представени 
от комисията по чл. 103 от ЗОП, назначена със Заповед РД-07-591/06.11.2018г. на 
Главния секретар на Комисията за регулиране на съобщенията, както и цялата 
документация, събрана в хода на провеждането на процедурата публично състезание, 
открита с Решение № 421/11.10.2018 г. на КРС  
                         

 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                     РЕШИ: 
 

             
             І. Обявява следното класиране на участниците по обособена Позиция 2: „Доставка на 

технологични компютри“ от процедура публично състезание с предмет: Доставка на 
компютърна техника при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: 
Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; 
Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими компютри; Позиция 
5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: Доставка на принтери; 
Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на сторидж“: 
          

1. „ДИДЖИТЕК“ ООД- 30 862 лв. без ДДС и 37 034,40 лв. с ДДС; 
2. „АЙ БИ ЕС- БЪЛГАРИЯ“ ЕООД- 34 830 лв. без ДДС и 41 796 лв. с ДДС. 
 

 
Мотиви за класирането: Решението се основава на констатациите и мотивите, 
съдържащи се в доклад с изх. № Ф -1405/29.11.2018 г.  и протоколи от  13.11.2018г., 
26.11.2018г. и 28.11.2018г на комисията по чл. 103 от ЗОП, както и цялата 
документация, събрана в хода на провеждането на откритата с Решение № 
421/11.10.2018  на КРС процедура. 

 
             ІІ. Определя „ДИДЖИТЕК“ ООД за изпълнител по обособена Позиция 2: „Доставка на 

технологични компютри“ от процедура публично състезание с предмет: „Доставка на 
компютърна техника при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: 
Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; 
Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими компютри; Позиция 
5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: Доставка на принтери; 
Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на сторидж“. 

  



ІІІ. Отстранява участника „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД. 
Мотиви:  
Техническото предложение на участника не отговаря на минималните технически 
изисквания на Възложителя, заложени в документацията, по следните причини: 
 
Видно от приложената подробна техническа спецификация, предложението не отговаря 
на минималното изискване „Мрежови интерфейси: Gigabit Ethernet,802.11 a.c., 
Bluetooth”, посочено от Възложителя в т. 3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО 
ПОЗИЦИИ, т. 3.1. Техническа спецификация по Позиция 2, подточка т. 3.2.2 
Спецификация тип 2.  
В техническото предложение на участника липсват интерфейси: 802.11 ac, и Bluetooth. 
В приложеното техническо предложение за спецификация тип 2 е описано единствено 
10/100/1000 Ethernet. 
        Видно от горното, техническото предложение на участника не отговаря на 
минималните изисквания, заложени от Възложителя. 
 
      Съгласно чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката.  
Допуснатият от участника порок е от категорията на неотстранимите и не може да бъде 
саниран. Предвид това, че участникът „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 
е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, следва да бъде отстранен от участие по Позиция 2 “Доставка на 
технологични компютри“ от процедурата с предмет по т. І. 
 
 ІV. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на 
договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на 
поръчката.  
V. Електронната преписка в „Профила на купувача” по обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на компютърна техника при следните самостоятелно обособени позиции: 
Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични 
компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими 
компютри; Позиция 5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: 
Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на 
сторидж” е на следния електронен адрес: http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg. 
 
           Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, Република България.  

 
                       
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                  (Иван Димитров) 
 
        
             ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
               (Кристина Хитрова) 
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