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Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 

2014-2020 г.”. 
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                                                       Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Наименование на обществената поръчка: „ Доставка на компютърно и друго офис оборудване по 

проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на 

Комплекс за образование на Медицински университет-София,филиал„Проф.д-р Иван Митев“-

Враца,състоящ се от пет сгради и дворно място“,договор с № от ИСУН BG16RFOP001-3.003-0013-

С01,с безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма “Региони в растеж“2014-

2020г.,Приоритетна ос 3 ”Регионална образователна инфраструктура”,процедура на директно 

предоставяне BG16RFOP001-3.003„Подкрепа на висшите училища в Република България“ по                

7 обособени позиции“ 

Възложител: Медицински Университет/ МУ/- София - Ректорат 

Източник на финансиране: Средствата за обществената поръчка за „ Доставка на компютърно и 

друго офис оборудване по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 

енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал 

„Проф. д-р Иван Митев“-Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, са осигурени като 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., 

Приоритетна ос 3 ”Регионална образователна инфраструктура”, процедура на директно 

предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 Процедурата има за цел сключване на договори с изпълнители на обособените позиции от 

обществената  поръчка. С изпълнение предмета на настоящата поръчка се цели да се създадат 

условия за модерна и ефективна учебна среда,  допринасяща за по-високо качество на учебния 

процес в Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал                   

„Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца. 

 Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк 

безплатен достъп на следния електронен адрес: http://pk.mu-sofia.bg/ - Профил на купувача на 

Медицински университет-София към електронната преписка /досие/ на настоящата процедура 

(съответния идентификационен номер в АОП). 

 1. Предмет 

 Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация (за артикулите за които е 

приложимо), както и гаранционно поддържане на компютърно и друго офис оборудване по 

проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на 

Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“-

Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“, договор с № от ИСУН  BG16RFOP001-3.003-

0013-С01, с безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма “Региони в растеж“   2014-

2020г., Приоритетна ос 3 ”Регионална образователна инфраструктура”, процедура на директно 

http://pk.mu-sofia.bg/


                                                                                                                   

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ 

Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 

енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – 

Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Медицински университет - София и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 

2014-2020 г.”. 
 

       2 

предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“ и е 

разделена на седем обособени позиции както следва: 

 Обособена позиция № 1„Компютърно оборудване и аксесоари“ -  включва  доставка, 

монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане  на компютърното оборудване.  В 

обособената позиция са включени следните артикули: Компютърни конфигураци, вкл. настолен 

компютър, монитор, мишка, клавиатура - общо 54бр. , съгласно Пълното описание на предмета на 

поръчката - Приложение № 1 и  Техническа спецификация  -  Приложение № 1а. Предлаганите 

артикули да са нови и неупотребявани. 

 Министерство на образованието и науката извършва абонамент с Microsoft за софтуерните 

му продукти, валиден за всички висши училища в Република България. За Медицински 

университет - София абонаментното право е дадено на Ръководителя на Университетски 

електронен информационен  и образователен център (УЕИОЦ), който има права за достъп до 

сайта на Microsoft, от който Медицински университет – София може да изтегля лицензиран 

софтуер за своите нужди. Във връзка с горепосоченото, участниците следва да оферират 

компютърни конфигурации без инсталиран софтуер. Доставените артикули се монтират и 

въвеждат в експлоатация като се съставя съответен приемателно-предавателен протокол. Следва 

инсталиране на лицензиран софтуер на компютрите от представители на Възложителя, след което 

се извършва окончателното им приемане.  

 При фактуриране на артикулите по обособена позиция № 1 да се посочват единичните цени 

на всички компоненти: компютър, монитор, клавиатура, мишка.  
  

 Обособена позиция № 2 „Монитори и телевизори“  - включва  доставка,  монтаж на 

стена (без телевизор 27''), въвеждане в експлоатация, както и гаранционно поддържане  на 

артикулите.  В обособената позиция са включени следните артикули:Монитор (телевизор) 49''-50''- 

17 бр. и телевизор - 27'' - 1 бр. съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - 

Приложение № 1 и  Техническа спецификация  -  Приложение № 1а. Предлаганите артикули да са 

нови и неупотребявани. 

Мониторите (телевизорите) 49''-50''“ да се монтират на стените в учебни зали, конферентни зали, 

информационен център, актова зала и фоайе съгласно предвижданията на проекта по част 

„Интериор и обзавеждане“. Изпълнението на стените в тези помещения е тухлена стена с  

предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция. Мониторите (телевизорите) да  се 

монтират  здраво към стената посредством стойка за монтаж на стена и подходящи крепежни 

елементи съобразени с вида на стената. Захранването с ел. ток ще стане в непосредствена близост 

до монтирания монитор (телевизор) и не е предмет на настоящата поръчка. 

 Обособена позиция № 3 „Периферни устройства“ - включва доставка, монтаж, 

въвеждане в експлоатация, както и гаранционно поддържане  на артикулите. В обособената 

позиция са включени 17 бр. лазерни принтери  съгласно Пълното описание на предмета на 

поръчката - Приложение № 1 и  Техническа спецификация -  Приложение №  1а. Предлаганите 

артикули да са нови и неупотребявани. 
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 Обособена позиция № 4 „Копирна техника“ - включва доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация, както и гаранционно поддържане  на артикулите. В обособената позиция са 

включени следните артикули: Мултифункционално устройство - 5бр. и Копирна машина - 1бр.  

съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 и  Техническа 

спецификация -  Приложение №  1а.  Предлаганите артикули да са нови и неупотребявани. 

 Обособена позиция № 5 „Мултимедии“ - включва доставка, монтаж , въвеждане в 

експлоатация, както и гаранционно поддържане  на артикулите. В обособената позиция са 

включени 11 бр. Мултимедиини проектора  съгласно Пълното описание на предмета на поръчката 

- Приложение № 1 и  Техническа спецификация -  Приложение №  1а. Предлаганите артикули да 

са нови и неупотребявани. 

 Обособена позиция № 6 „Интерактивни дъски" - включва доставка, монтаж на стена, 

въвеждане в експлоатация, както и гаранционно поддържане  на артикулите. В обособената 

позиция са включени 4 бр. Интерактивни дъски  съгласно Пълното описание на предмета на 

поръчката - Приложение № 1 и  Техническа спецификация -  Приложение №  1а. Предлаганите 

артикули да са нови и неупотребявани. 

Артикулите ще се монтират на стените в  трите учебни зали с 91 места на трите етажа и в кабинет 

„Арттерапия“ в Учебния корпус, съгласно предвижданията на проекта по част „Интериор и 

обзавеждане“. Изпълнението на стените в тези помещения е  тухлена стена с  предстенна обшивка 

от гипсокартон на метална конструкция. Интерактивните дъски да се монтират здраво към стената 

с подходящи крепежни елементи съобразени с вида на стената.  

 Обособена позиция № 7 „Прожекционни екрани“ - включва доставка, монтаж на стена,  

както и гаранционно поддържане  на артикулите. В обособената позиция са включени 11 бр. 

прожекционни екрана  съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 и  

Техническа спецификация -  Приложение №  1а. Предлаганите артикули да са нови и 

неупотребявани. 

Артикулите от обособената позиция ще се монтират на стените в учебни зали, конферентни зали, 

информационен център и актова зала съгласно предвижданията на проекта по част „Интериор и 

обзавеждане“. Изпълнението на стените в тези помещения е  тухлена стена с  предстенна обшивка 

от гипсокартон на метална конструкция. Екраните да се монтират над монтираните бели дъски или 

интерактивни дъски здраво към стената с подходящи крепежни елементи съобразени с вида на 

стената. Ползването на екрана да бъде като същия се разпъне  отгоре надолу при ползване и да се 

прибира, когато не се ползва.  

 Неразделна част от настоящото пълно описание на предмета на поръчката е Техническа 

спецификация – Приложение № 1а от документацията за обществена поръчка, където са посочени 

техническите характеристики на артикулите.  

 Оферираните артикули следва да отговарят напълно на всички изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация /Приложение №1а/ от документацията за обществена 

поръчка. Участник, предложил артикул, който не отговаря на някое от посочените в Техническата 

спецификация изисквания за съответния артикул в обособената позиция ще бъде отстранен от 

участие за цялата обособена позиция.  
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 Участникът избран за изпълнител се задължава съгласно изискванията на проекта да 

отпечата стикери за залепване на всички доставени артикули по обособените позиции, за които е 

избран за изпълнител  по Образец № 9 от документацията за обществена поръчка.  

 При изработването на стикера е необходимо да се спазват шрифтовете, размерите, 

цветовете и т.н., съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на  правилата за 

информация и комуникация 2014 – 2020 год. Размерът на стикерите следва да е съобразен с 

габаритните размери на конкретните артикули. 

  Участниците следва да подготвят офертата си задължително съгласно посоченото в 

обявлението за обществена поръчка, настоящото Пълно описание на предмета на поръчката 

и Техническата спецификация за съответната обособена позиция, за която участва.   

В случай, че участник представи предложение за изпълнение на обособена позиция, 

което не съответства на изискванията, посочени в настоящото Пълно описание на предмета 

на поръчката - Приложение № 1 или в Техническа спецификация – Приложение № 1а за 

съответната обособена позиция, той ще бъде отстранен от участие в процедурата за тази  

обособена позиция. 

 2. Срок за изпълнение на поръчката: Максималният срок за изпълнение на предмета на 

поръчката по всички обособени позиции е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от  датата на 

получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо, подписано от Възложителя, в рамките на 

срока на договора (3 /три/  месеца от сключването му). 

 3. Място за изпълнение на поръчката:  гр. Враца, жк. "Източна промишлена зона",                  

бул. "2-ри юни" № 179, Комплекс за образование на Медицински университет – София, филиал 

„Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца.  

4. Прогнозна стойност  

 Финансовият ресурс за обществената поръчка се осигурява по проект: „Реконструкция, 

преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за 

образование на Медицински университет-София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца, състоящ 

се от пет сгради и дворно място“, договор с № от ИСУН  BG16RFOP001-3.003-0013-С01, с 

безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020г.,  

Приоритетна ос 3 ”Регионална образователна инфраструктура”, процедура на директно 

предоставяне BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България“, 

съгласно утвърдения бюджет на проекта и е в размер на: 132 140,00 лева без ДДС, която 

стойност е и прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка. 

5. Финансов лимит: 

Възложителя определя финансов лимит за изпълнение на поръчката по обособени 

позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1  -    77 700,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 2  -    24 300,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 3  -      6 120,00  лв. без ДДС. 
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Обособена позиция № 4  -      4 030,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 5  -    10 010,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 6  -       6 480,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 7  -      3 500,00 лв. без ДДС 

 

Участник, чието ценово предложение по съответната обособена позиция надвишава 

определения от Възложителя финансов лимит ще бъде отстранен от участие по тази 

обособена позиция.   

 6. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка 

Възложителят поставя изискване за минимален гаранционен срок на всички артикули  

от всички обособени позиции   24 (двадесет и четири )  месеца. 

 Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Протокол за отчитане и 

приемане на действително извършени доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация -  

образец № 8  от документацията за обществена поръчка, удостоверяващ приемане предмета на 

поръчката по съответната обособена позиция.  

В случай, че се установят дефекти или повреди в рамките на договореният  гаранционен 

срок, Възложителят изпраща уведомление по факс или куриерска служба до Изпълнителя за 

установения от него дефект (повреда), с което го кани в срок от 48 часа да се запознае на място с 

проблема и да подпише двустранен констативен протокол. Изпълнителят е задължен в срок  от             

5 (пет) работни дни от подписването на двустранния  протокол да отстрани проблема или да 

замени дефектиралите  артикули с нови. В случай на неявяване на Изпълнителя в срок от 48 часа 

от получаване на уведомлението, двустранният констативен протокол се подписва само от 

Възложителя и към него се прилага потвърждение за получаване на уведомлението до 

Изпълнителя (от факс или обратна разписка от куриерска служба). От момента на подписване на 

двустранният констативен протокол започва да тече срок от 5 (пет) работни дни за 

отстраняване/замяна. 

Отстраняването на дефекти/несъответствия и повреди, появили се по време на 

гаранционния срок на доставеното оборудване, за които се установи, че не са в резултат от 

неправилна експлоатация, са за сметка на Изпълнителя. 

 При установяване на неотстранима повреда Изпълнителят се задължава да достави ново 

оборудване, със същите или по – добри характеристики за негова сметка и със същия гаранционен 

срок като този, предложен в Техническото предложение от офертата му. 

 

 7. Условия на доставка 

         Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация. 

         Изпълнителят предава оборудването, предмет на договора на упълномощени представители 

на Възложителя. За съответствието на доставените артикули  и приемането им по вид, количество, 

компоненти, окомплектовка се подписва Двустранен Констативен протокол между 
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бенефициент по ОПРР и изпълнител на договор по обществена поръчка - Образец                          

№ 7, удостоверяващ доставката, монтажа и въвеждане в експлоатация за цялото доставено, 

монтирано и въведено в експлоатация количество от съответната обособена позиция. 

 

Забележка:  

Приемането на артикулите от обособена позиция № 1 „Компютърно оборудване и 

аксесоари“ се извършва по следния ред: 

Доставените артикули се монтират и въвеждат в експлоатация като се съставя съответен 

приемателно-предавателен протокол. Следва инсталиране на лицензиран софтуер на компютрите 

от представители на Възложителя, след което се подписва горепосочения  Двустранен 

Констативен протокол между бенефициент по ОПРР и изпълнител на договор по 

обществена поръчка - Образец № 7. 

Протоколът по Образец № 7 съдържа основанието за съставянето му (номер на договора),  

[серийни номера, модел, марка и/или друга идентифицираща информация] и се подписва  от 

Изпълнителя и упълномощени представители на Възложителя. Протоколът – образец № 7 се 

изготвя в 3 (три) оригинални екземпляра – 2бр. за Възложителя и 1бр. за Изпълнителя. 

 

 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя за предстоящи доставки, 

монтаж и въвеждане в експлоатация не по-късно от 3 работни дни преди извършването им, на 

адрес/факс, посочени в договора. При предаването на стоката, Изпълнителят осигурява на 

Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни несъответствия.  

В случай, че при приемането се открият недостатъци или несъответствия, същите се 

посочват в Двустранен Констативен протокол между бенефициент по ОПРР и изпълнител на 

договор по обществена поръчка – Образец № 7, като изпълнителят се задължава да ги отстрани в 

срок до 5 (пет) работни дни от подписването му. След отстраняването им се подписва нов 

Двустранен Констативен протокол между бенефициент по ОПРР и изпълнител на договор по 

обществена поръчка - Образец № 7, в който се посочват само артикулите, чиито недостатъци или 

несъответствия са били отстранени от Изпълнителя. 

 8. Условия за отчитане и плащане  

 8.1. Отчитане на действително извършени доставки и монтаж 

 След подписване на Двустранен Констативен протокол между бенефициент по ОПРР 

и изпълнител на договор по обществена поръчка - Образец № 7, Изпълнителят изготвя и 

представя на Възложителя Протокол за отчитане и приемане на действително извършени 

доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация - образец № 8 от документацията за обществена 

поръчка със съответните единични цени и общи стойности в 3(три) оригинални, еднообразни 

екземпляра – 2бр. за Възложителя и 1бр. за Изпълнителя. 

 

 8.2. Условия за плащане 

При изпълнение на настоящата обществена поръчка не се предвижда авансово плащане и 

междинни плащания. Разплащането се извършва еднократно след цялостно приключване в 

пълен обем на предмета на обособената позиция.  
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 Плащането се извършва в български лева чрез банков превод от страна на Медицински 

университет – София, Ректорат по  банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по – късно от                   

30 календарни дни след окончателното приемане на изпълнението по договора и подписване  на 

Протокол за отчитане и приемане на действително извършени доставки, монтаж и  

въвеждане в експлоатация -  образец № 8 от документацията за обществена поръчка и 

представяне от Изпълнителя на :   

 1. Гаранционни карти (за артикулите във всички обособени позиции) и ръководства 

за употреба на български език (без артикулите в обособени позиции № 1 и № 7). 

 2. Оригинална фактура на стойност, равна на стойността, посочена в  Протокол за 

отчитане и приемане на действително извършени доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация – 

обр. № 8. Във фактурата задължително се посочва следният текст: „Плащане по чл.(2.1.) от 

Договор № BG16RFOP001-3.003-0013-С01-D-.... от ( дата на подписване) за изпълнение на 

Обособена позиция №… (име на позицията), по Протокол №…(протокол по обр.8) за съответната 

обособена позиция.  

 Плащането е за дейност по договор № от ИСУН BG16RFOP001-3.003-0013-С01 за 

предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020г.,  процедура BG16RFOP001-3.003 “Подкрепа на 

висшите училища в РБ“. 

 

10. Подизпълнители: 

Участниците посочват в офертата си подизпълнителите (ако предвиждат такива) и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва 

да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  Подизпълнителите 

трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят 

изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл. 66, ал.2 от ЗОП. 

11. Правно основание и мотиви за избрания вид процедура: 

Настоящата процедура се възлага на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.73, 

ал.1, и чл.20, ал. 9 от ЗОП. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  икономически най-изгодната оферта, 

определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“,  съгласно чл. 70, 

ал.2, т.1 от ЗОП.  

В Техническите спецификации не се съдържат изисквания, насочващи към определен 

производител или доставчик, нито търговска марка, патент или произход, характеризиращи 

артикулите.  

12. Условия за отваряне на офертите 

 Офертите на участниците ще бъдат отворени в деня и часа определени в обявлението за 

обществената поръчка, в Ректората на Медицински университет – София, гр. София, 

бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), етаж 12, зала № 6 от комисия, назначена от 
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Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, 

техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.             

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите,  участниците се уведомяват, чрез 

профила на купувача съгласно чл.53 от ППЗОП. 

 


