
Партида: 0042 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване

Номер: РД-14-48   от 29/04/2015 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 0042
Поделение: ________
Изходящ номер: РД-14-48 от дата 29/04/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията
Адрес
ул. Дякон Игнатий № 9
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
За контакти Телефон
Дирекция Координация на програми 
и проекти 

02 9409594; 02 9409595

Лице за контакт
г-н Григор Джамбазов и г-жа Росица Япракова
Електронна поща Факс
mail@mtitc.government.bg 02 9885094
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
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Адрес на профила на купувача:
 https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=686&id=8108

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): транспорта,  
информационните технологии и  
съобщенията

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на:

извършване на промяна/техническа редакция
добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката

Строителство
Доставки
Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление)
"Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на 
програми и проекти" – Управляващ орган на Оперативна програма 
"Транспорт" със следните обособени позиции: Обособена позиция № 
1: "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна 
система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от 
висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за 
базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и 
съхраняване на данните.", Обособена позиция № 2: "Доставка и 
инсталиране на компютърни конфигурации." и Обособена позиция № 
3: "Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства 
(принтер, скенер, копир)."

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
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OП №1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 
сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, 
комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой 
софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна 
среда, архивиране и съхраняване на данните. За нуждите на 
дирекция „КПП” е необходимо да се реализира съвременно решение в 
съответствие с приложената техническа спецификация, с което ще 
се постигне: - Достатъчно голямо дисково пространство (памет) на 
сървъра; - Пълноценен бекъп на данните в Центъра за съхранение и 
възстановяване на данни при авария в МТИТС; - Ефективна 
реализация на огледално копие на Интернет сайта на ОПТ; - 
Възможност, според изискванията на ЕС, електронните копия на 
всички документи за периода да се съхраняват няколко години след 
приключването му. - Архитектурен и структурен модел на проекта, 
удовлетворяващи потребностите на дирекцията в дългосрочен 
аспект; - Доставка на техника от висок клас (сървърни системи, 
дискови масиви за съхранение на данни и комутатори), която да 
позволи в перспектива развитието на дейността; - Създаване на 
виртуална инфраструктурна среда, базирана на доставената техника 
чрез лицензи за базов софтуер, които са независими в бъдеще от 
досега доставените устройства и позволяващи (лицензите) 
разширение и преносимост и върху други хардуерни платформи; - 
Възможност за гъвкаво пренастройване и балансиране ресурсите на 
системата; - Възможност за ефикасно и ефективно наблюдение и 
контрол на ресурсите на системата; - Възможност за резервация на 
информацията и предпазването й от евентуално загубване чрез 
механизмите на архивиране/възстановяване, като архивните масиви 
се съхраняват в друга сграда; - Възможност за лесно и 
безпроблемно развитие, усъвършенстване и разширяване на 
инфраструктурната среда, вкл. виртуалната такава, при запазване 
на вече направените инвестиции; - Възможност за пълна 
съвместимост с информационната и инфраструктурната среда на 
МТИТС; - Възможност за опериране и съхраняване на данни 
(текстови файлове, таблици, снимки с висока резолюция, филмов 
материал, клипове и т. н.) за петнадесет годишен период; - 
Възможност за осъществяване на интензивна и обемна комуникация 
със съответните функционални структури на ЕС при стриктно и 
сигурно разпределение на информационните потоци по 
предназначение и потребители; - Съответствие с изискванията за 
надеждност и сигурност на средата; ОП №2: Доставка и инсталиране 
на компютърни конфигурации. За обезпечаване на работния процес в 
дирекция „КПП” е необходимо да бъде направена доставка на 15бр. 
компютърни конфигурации с минимални параметри: процесор – 4 
ядра; RAM – 8 GB; HDD – 1000 Gb; NIC – 1000 Mbps; корпус – Small 
form factor; монитор – 20-24 инча. ОП №3: Доставка и инсталиране 
на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир). За 
обезпечаване на работния процес в дирекция „КПП” е необходимо да 
бъде направена доставка и инсталиране на 4бр. мултифункционални 
устройства, със минимални параметри: печат тип – Лазерни или 
LED; Формати – А4 и по-малки (А5, В5, А6); Скорост на печат – 25 
страници А4 в мин; разделителна способност при печат – 600х600 
точки на инч (dpi); Скенер – Цветен режим поне 24 bit/24 bit 
(вход/изход); Факс – Скорост мин. 33,6 kbps (до 3 сек./стр.); 
Поддържани видове медия – Хартия 60-160 g/m2, пликове, етикети, 
прозрачно фолио; Интерфейси – Fast Ethernet, USB 
Изпълнителят/ите трябва да извърши/ат комплексна доставка, 
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инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърно, 
комуникационно, компютърно оборудване и периферни устройства, в 
зависимост от обособената позиция, за която съответният 
изпълнител е подал оферта. Изпълнителят по ОП №1 трябва да 
извърши обучение на 2 служители на Възложителя за запознаване и 
експлоатация на доставеното комуникационно и сървърно 
оборудване. Изпълнителят/лите на трите обособени позиции трябва 
да организира/т гаранционното обслужване на доставената техника.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  
обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 48820000
Доп. предмети 32420000

32412110
30211400
30232000

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
Номер: РД-14-40    от 16/04/2015 дд/мм/гггг
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)
SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2015-661552
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2015/S077-135782 от 21/04/2015 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 0042-2015-
009(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за  
поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  
661552
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  
РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
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Дата: 16/04/2015 дд/мм/гггг
IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП
V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  
коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на  
оригиналното обявление)
V.1)

Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя
Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  
първоначалните, подадени от възложителя
И двете

V.2)
В оригиналното обявление
В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля  
направете справка със съответната документация за участие)
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  
документация за участие)

V.3)
В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)
Номер и наименование  
на полето,  
съдържанието на което  
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)
Номер и наименование  
на полето,  
съдържанието на което  
трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА 
ПОРЪЧКАТА, т. II.1)  
Описание, подт. ІІ.1.5) 
Кратко описание на  
поръчката или  
покупката/покупките

ОП №2: Доставка и  
инсталиране на компютърни  
конфигурации. За  
обезпечаване на работния  
процес в дирекция „КПП” е  
необходимо да бъде направена  
доставка на 15бр. компютърни  
конфигурации с минимални  
параметри: процесор – 4 ядра; 
RAM – 8 GB; HDD – 1000 Gb;  
NIC – 1000 Mbps; корпус –
Small form factor; монитор – 20
-24 инча.

ОП №2: Доставка и  
инсталиране на компютърни  
конфигурации. За  
обезпечаване на работния  
процес в дирекция „КПП” е  
необходимо да бъде направена  
доставка на 15бр. компютърни  
конфигурации с минимални  
параметри: процесор – 4 ядра; 
RAM – 8 GB; HDD – 1000 Gb;  
NIC – 1000 Mbps; корпус –
Small form factor; монитор – 20
-24 инча. Обособена позиция  
№ 2 е запазена за участие за  
специализирани предприятия  
или кооперации на хора с  
увреждания, които са вписани  
в регистъра на Агенцията за  

УНП: 419e59a1-c56c-4b50-9e95-60bb54bb5c6f 5



Партида: 0042 РЕШЕНИЕ (версия 4)

хората с увреждания, или в  
еквивалентен регистър на  
държава - членка на  
Европейския съюз, съгласно  
чл. 16г. от ЗОП, или   
обединения, в които участват  
само такива лица.

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА 
ПОРЪЧКАТА, т. II.1)  
Описание, подт. II.1.6)  
Общ терминологичен  
речник (CVP), подчаст  
"Допълнителен/ни  
обект/и"

30211400 30200000

Приложение Б  
ИНФОРМАЦИЯ  
ОТНОСНО ОБОСОБЕНА  
ПОЗИЦИЯ 2, точка 2)  
Общ терминологичен  
речник (CPV)
основен обект

19000000 30200000

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  
приложимите случаи)
Място на датите, които трябва да бъдат  
променени:

Вместо: Да се чете:

Срок за получаване на офертите/заявленията  
за участие

08/06/2015 дд/мм/гггг
17:30 (час)

22/06/2015 дд/мм/гггг
17:30 (час)

Условия за получаване на спецификации и  
допълнителни документи или на описателен  
документ (в случай на състезетелен диалог)

08/06/2015 дд/мм/гггг
17:30 (час)

22/06/2015 дд/мм/гггг
17:30 (час)

Условия за отваряне на офертите 09/06/2015 дд/мм/гггг
14:00 (час)

23/06/2015 дд/мм/гггг
14:00 (час)

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  
случаи)
Номер и наименование на  
полето, което ще се допълва  
(частта от текста, която трябва  
да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА,  
ИКОНОМИЧЕСКА,  
ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ, т. III.1) Условия  
във връзка с поръчката, подт.  
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и  
гаранции 

В точка 1 се създава подточка 1.8. със следното  
съдържание:
"1.8. За специализираните предприятия или  
кооперации на хора с увреждания, които участват по  
обособена позиция 2 не се изисква гаранция за  
участие."
В точка 2  се създава подточка 2.10. със следното  
съдържание:
"2.10. За специализираните предприятия или  
кооперации на хора с увреждания, които участват по  
обособена позиция 2 не се изисква гаранция за  
изпълнение."
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РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА,  
ИКОНОМИЧЕСКА,  
ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ, т. ІІІ.1.4) Други 
особени условия, Описание на  
особените условия  

Да се счита поставена отметка за текста "Да". В  
раздела се добавя следния текст: "Обособена позиция  
2 е запазена за участие на специализирани  
предприятия или кооперации на хора с увреждания,  
които са вписани в регистъра на Агенцията за хората  
с увреждания (АХУ), или в еквивалентен регистър на  
държава - членка на Европейския съюз, съгласно чл.  
16г от ЗОП, както и за обединения, в които участват  
само такива лица.  
Участниците – специализирани предприятия или  
кооперации на хора с увреждания, съответно всеки  
член на обединение, в което участват само такива  
лица, са длъжни да представят декларация по образец  
– Приложение № 2а от документацията, с която  
декларират, че са вписани в регистъра на  
специализираните предприятия и кооперации на хора  
с увреждания, поддържан от АХУ, или в  
еквивалентен регистър на държава - членка на  
Европейския съюз.
По силата на чл. 16г, ал. 5 от ЗОП: 1. определените от  
възложителите критерии за подбор не се прилагат за  
участници, които са специализирани предприятия  
или кооперации на хора с увреждания, както и за  
обединения, в които участват само такива лица; 2. в  
представянето на участника, което се съдържа в  
офертата, се включва декларация, с която се  
декларира дали участникът, съответно всеки от  
участниците в обединението, е вписан в регистъра на  
специализираните предприятия и кооперации на хора  
с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с  
увреждания, или в еквивалентен регистър на държава  
- членка на Европейския съюз. Когато в процедурата  
участват едно или повече специализирани  
предприятия или кооперации на хора с увреждания,  
които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2 от ЗОП,  
и/или техни обединения, и офертите на тези лица  
отговарят на изискванията на възложителя, офертите  
на останалите участници не се разглеждат и оценяват.  
Когато участникът е посочил, че ще ползва  
подизпълнители, изискването за вписване в регистъра  
на специализираните предприятия и кооперации на  
хора с увреждания, поддържан от Агенцията за  
хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се  
прилага и за посочените подизпълнители."

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА,  
ИКОНОМИЧЕСКА,  
ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ, т. ІІІ.2) Условия 
за участие, подт. ІІІ.2.3) 
Технически възможности, дясна  
колона

В раздела се създава точка 2.3. със следния текст:
"2.3. Изискванията, съдържащи се в настоящия  
подраздел, не се прилагат за участници по Обособена  
позиция № 2 от настоящата поръчка, които са  
специализирани предприятия или кооперации на хора  
с увреждания или обединения, които не са  
юридически лица, в които участват само такива  
лица."

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА,  
ИКОНОМИЧЕСКА,  

Създава се точка 3 със следния текст:
"3.Документите, посочени в т. 1 и т. 2.2. не се  
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ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ, т. ІІІ.2) Условия 
за участие, подт. ІІІ.2.3) 
Технически възможности, лява  
колона

представят от участници  по обособена позиция 2 –
специализирани предприятия или кооперации на хора  
с увреждания, както и за обединения, в които  
участват само такива лица."

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА,  
ИКОНОМИЧЕСКА,  
ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ, т. ІІІ.2) Условия 
за участие, подт. ІІІ.2.4) 
Информация относно запазени  
поръчки (в приложимите случаи)

Да се счита поставена отметка за текста "Поръчката е  
ограничена до предприятия, ползващи се със  
закрила".

Приложение Б ИНФОРМАЦИЯ  
ОТНОСНО ОБОСОБЕНА  
ПОЗИЦИЯ 2, точка 5)  
Допълнителна информация  
относно обособените позиции

Създава се точка 3 със следното съдържание:
"3.Обособена позиция № 2 е запазена за участие за  
специализирани предприятия или кооперации на хора  
с увреждания, които са вписани в регистъра на  
Агенцията за хората с увреждания, или в  
еквивалентен регистър на държава - членка на  
Европейския съюз, съгласно чл. 16г. от ЗОП, или   
обединения, в които участват само такива лица."

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
 cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 29/04/2015 дд/мм/гггг
Възложител:
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Трите имена:
/подпис и печат/
Иван Василев Марков

Длъжност:
Главен секретар на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията
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