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                                                       Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

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

нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 7 обособени позиции“ 

 

Възложител: Медицински Университет/ МУ/- София - Ректорат 

Източник на финансиране: Медицински университет – София, съответно Ректорат и 

структурните му звена. 

 Процедурата има за цел сключване на договори с изпълнители на обществената  поръчка с 

предмет „Доставка на компютърно и друго офис оборудване за нуждите на Ректората и звената на 

Медицински университет-София по 7 обособени позиции“, както следва: 

 Обособена позиция № 1„Компютърна техника и аксесоари“ 

 Обособена позиция № 2 „Монитори и телевизори“   

 Обособена позиция № 3 „Периферни устройства“ 

 Обособена позиция № 4 „Копирна техника“ 

 Обособена позиция № 5 „Мултимедии“ 

 Обособена позиция № 6 „Интерактивен LED дисплей“ 

 Обособена позиция №7 „Некрекъсваемo токозахранващо устройство (UPS)” 
 

 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 и въвеждане в експлоатация (за артикулите за които е 

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

разделена на 7 обособени позиции както следва: 

 Обособена позиция № 1„Компютърна техника и аксесоари“ -  включва  доставка, 

монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане  на компютърната техника.  В 

обособената позиция са включени следните артикули съгласно Приложение №1а-Техническа 

спецификация по артикули (общо за Медицински университет-София):  

 Лаптопи (8 вида)- общо 61 бр. 

 Компютри ( 6 вида)- общо 140 бр. 

 Компютърни конфигурации (4 вида)-125 бр. 

 Други (флаш памет, външен твърд диск, клавиатури, кабели, мишки, мултимедиен плеър )- 

общо 968 бр. 

 

Предлаганите артикули да са нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Захранване от 

ел.мрежа – 220 V. 

 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 

http://pk.mu-sofia.bg/
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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, компютри и лаптопи без инсталиран софтуер. Инсталирането на 

лицензирания софтуер се извършва от представители на Развойно-техническа база /РТБ/ на 

Възложителя.  

 При фактурирането на компютърните конфигурации /PCK1, РСК2, РСК3 и РСК4/ да се 

посочат единичните цени на следните компоненти: компютър, клавиатура, мишка, монитор и 

други. 

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

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

позиция са включени следните артикули съгласно Приложение №1а-Техническа спецификация по 

артикули (общо за Медицински университет-София):  

 Монитор (5 вида)- общо 73 бр. 

 Телевизор (6 вида)-общо 24 бр. 

 

Предлаганите артикули да са нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Захранване от 

ел.мрежа – 220 V. 

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

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

позиция са включени следните артикули съгласно Приложение №1а-Техническа спецификация по 

артикули (общо за Медицински университет-София): 

 Принтер (5 вида)- общо 91 бр. 

 Скенер (2 вида)- общо 17 бр. 

 

Предлаганите артикули да са нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Захранване от 

ел.мрежа – 220 V. 

Лазерните принтери да бъдат окомплектовани освен с мострена касета и с 1 /една/ 

касета с пълен капацитет копия, съответстваща на поръчания модел. 

Мастилено- струйните цветни принтери да бъдат окомплектовани освен с един 

комплект мострени касети и с 1 /един/ комплект касети с пълен капацитет копия 

съответстващ на поръчания модел.        

 Обособена позиция № 4 „Копирна техника“ - включва доставка, монтаж, въвеждане в 

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

включени следните артикули съгласно Приложение №1а-Техническа спецификация по артикули 

(общо за Медицински университет-София): 

 Многофункционално печатащо устройство (5 вида)- общо 62 бр. 

 

 Предлаганите артикули да са нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Захранване от 

ел.мрежа – 220 V. 

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

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

включени следните артикули съгласно Приложение №1а-Техническа спецификация по артикули 

(общо за Медицински университет-София): 

 Мултимедиен проектор (3 вида)- общо 30 бр. 

Предлаганите артикули да са нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Захранване от 

ел.мрежа – 220 V. 
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 Обособена позиция № 6 „Интерактивен LED дисплей“ - включва доставка, монтаж , 

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

позиция са включени следните артикули съгласно Приложение №1а-Техническа спецификация по 

артикули (общо за Медицински университет-София): 

 Интерактивен LED дисплей (1 вид)- общо 6 бр. 

Предлаганите артикули да са нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Захранване от 

ел.мрежа – 220 V. 

Монтажът включва: доставка и полагане на VGA, HDMI,USB кабел 5m до розетка; доставка и 

монтаж на съответните розетки на стенна колонка, доставка и монтаж на кабелни канали, 

крепежни елементи и др. необходими материали. 

Обособена позиция № 7 „Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)“ - включва 

доставка и гаранционно поддържане  на артикулите. В обособената позиция са включени следните 

артикули съгласно Приложение №1а-Техническа спецификация по артикули (общо за 

Медицински университет-София):   

 Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) - (2 вида)- общо 11 бр. 

 

Предлаганите артикули да са нови, неупотребявани и да не са рециклирани. Захранване от 

ел.мрежа – 220 V. 

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

спецификация по артикули (общо за Медицински университет-София) – 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.  

 Забележка: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да не поръчва 

част от артикулите на стойност до 20% от общата стойност на договорените за съответната 

обособена позиция.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да замени част от артикулите 

съгласно Техническа спецификация по артикули (общо за Медицински университет-София)- 

Приложение №1а, като замяната се осъществява само между артикулите в съответната обособена 

позиция, без да се надхвърля общата стойност на договора за тази обособена позиция. 

 

  Участниците следва да подготвят офертата си задължително съгласно посоченото в 

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

и Техническа спецификация по артикули (общо за Медицински университет-София)-

Приложение №1а 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 по артикули (общо за 

Медицински университет-София)– Приложение № 1а за съответната обособена позиция, той 

ще бъде отстранен от участие в процедурата за тази  обособена позиция. 

 

2. Срок на валидност на офертата- 8 /осем/месеца, считано от крайната дата за 

получаване на оферти 
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 3. Срок за изпълнение на поръчката:  
Доставките се извършват по звената-крайни получатели съгласно Приложения от №1б до №11б в 

срок до 20 календарни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно 

писмо от съответното звено-краен получател, в рамките на срока на договора ( 3 месеца от 

сключването му). 

 

 4. Място за изпълнение на поръчката и контактни лица по звената 

Доставките се извършват съгласно посоченото в приложения от № 1б до приложение № 11б с 

транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя на следните адреси: 

1б. За Ректората – гр.София, бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), контактно 

лице – Радостина Михайлова, тел. 02 9152 101; 

2б. За Медицински Факултет /МФ/ –  гр.София, в сградата на ПУЦ на ул.”Здраве” № 2, 

контактно лице -  Мирослава Новкова, тел. 02 9172 512, мобилен 0884 064317; 

3б. За Факултет по дентална медицина /ФДМ/ – гр.София, ул.”Г.Софийски” № 1, контактно 

лице – Симеон Симеонов, тел. – 02 952 59 94, мобилен 0882 886 167; 

4б. За Фармацевтичен Факултет /ФФ/ – гр.София, ул. „Дунав”  № 2, контактно лице – Петранка 

Михайлова, тел. 02 923 66 08 , мобилен 0882 643 218. 

5б. За Факултет по Обществено Здраве /ФОЗ/ – гр.София, ул.”Бяло море” № 8 – контактно лице- 

Стефан Великов, мобилен 0885 91 80 71 

6б. За Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“ - гр.София,  ул.„Й.Филаретова” № 3, 

контактно лице – Владимир Гюзелев, тел. 02 9154 651; 

7б. За Център по Езиково Обучение Физическо Възпитание и Спорт/ ЦЕОФВС/ – - гр.София , 

ул.”Г.Софийски” № 1- контактно лице – Росица Василева, тел. 02/ 952 36 65; 

8б. За Централна Медицинска Библиотека /ЦМБ/ –- гр.София,  ул. „Г.Софийски” № 1, 

контактно лице – Иван Александров , тел. 02 854 29 14,  мобилен 0896 627 021; 

9б. За Развойна Техническа База /РТБ/ – гр.София, ул. „Г.Софийски” № 1, контактно лице - 

Иванка Рачева, тел. 02 952 30 15, мобилен 0888 44 33 46. 

10б. За Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на студентите 

(СОССБОС) –гр.София, Студентски град, бл.40Б, ет.1, стая 105, контактно лице – Катя Божилова, 

тел. 02 862 30 82;  

11б. Почивен дом на Медицински университет-София- Ректорат на Медицински университет-

София, контактно лице – Радостина Михайлова, тел. 02 9152 101; 

  Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя. 
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5. Прогнозна стойност  

 Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 626 000,00 лева без ДДС, 

разпределена по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1  -    355 000,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 2  -    38 000,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 3  -    57 000,00  лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 4  -    100 000,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 5  -    33 000,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 6  -    36 000,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 7  -    7 000,00 лв. без ДДС 

 

 6. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка 

Възложителят поставя изискване за минимален гаранционен срок по обособени позиции, както 

следва:   

Обособена позиция № 1 „Компютърна техника и аксесоари“: 

 за  USB флаш памет, външен твърд диск, клавиатура, кабели, компютърна мишка- не               

по-малко от 12 (дванадесет) месеца; 

 за лаптоп и таблет в едно, лаптопи, компютри, мултимедиен плеър - не по-малко от                   

24 (двадесет и четири ) месеца; 

  за компютърна конфигурация- за включените в нея компютър и монитор- не по-малко от 

24 (двадесет и четири ) месеца, а за клавиатурата и компютърната мишка- не по-малко от       

12 (дванадесет) месеца. 

 

Обособена позиция № 2 „Монитори и телевизори“ - не по-малко от 24 (двадесет и четири) 

месеца 

Обособена позиция № 3 „Периферни устройства“ - не по-малко от 24 (двадесет и четири) 

месеца 

Обособена позиция № 4 „Копирна техника“ - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца 

Обособена позиция № 5 „Мултимедии“ - не по-малко 24 (двадесет и четири) месеца 

Обособена позиция № 6 „Интерактивен LED дисплей“ - не по-малко от 36 (тридесет и шест) 

месеца 

Обособена позиция №7 „ Некрекъсваемo токозахранващо устройство (UPS)” - не по-малко от 

36 (тридесет и шест) месеца 

 

 Гаранционният срок започва да тече, както следва:  

 За обособена позиция № 1 - от датата на подписване на Протокол за извършване на 

монтаж и въвеждане в експлоатация, а за артикулите, за които се подписва само 

приемо-предавателен протокол за доставка- от датата на подписване на протокола за 

доставка. 

 За обособени позиции  № 2, № 3, № 4, №5 и № 6- от датата на подписване на Приемо-

предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен 

получател удостоверяващ извършените дейности по доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация. 

 За обособена позиция № 7- от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол, 

подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, удостоверяващ 

извършената доставка.      

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 
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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 в рамките на гаранционния срок Изпълнителят 

се задължава да достави нови стоки, със същите или по – добри характеристики за негова сметка и 

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

Участниците трябва да разполагат със сервиз на територията на Р. България. 

 

 7. Условия на доставка 

         Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация. 

         Изпълнителят предава оборудването, предмет на договора на упълномощени представители 

на Възложителя, респ. звеното- краен получател. За съответствието на доставените артикули  и 

приемането им по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписват следните протоколи 

по обособени позиции, както следва: 

 За обособена позиция №1: 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка - този протокол се изготвя за 

всички артикули в обособена позиция № 1; 

o Протокол, удостоверяващ че доставените артикули отговарят на изискванията на 

възложителя и на предложеното  в Таблицата за техническо съответствие по артикули 

/Образец №2а/ на избрания за изпълнител участник и че липсват недостатъци на 

доставените артикули. Протокола се подписва в срок до 20 календарни дни от датата 

на извършената доставка – този протокол се подписва след инсталиране от РТБ на 

МУ-София на лицензиран софтуер само за артикули с кодове L1, L2, L3, L4, L5, L6, 

L7, PC1, PC2, PC4, PC5, PC6, PC7, PCK1, PCK2, PCK3, PCK4 и  MMP. Този протокол 

се подписва от Изпълнителя, представител на звеното-краен получател и специалист 

от РТБ.  

o Протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, 

удостоверяващ извършеният монтаж и въвеждане в експлоатация (за артикулите с 

инсталиран софтуер); 

 

 За обособени позиции № 2, №3, №4, № 5 и №6 : 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация; 

 За обособена позиция №7: 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка; 

 

 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя, респ. звеното-краен 

получател за предстоящи доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация не по-късно от 2 работни 

дни преди извършването им, на адрес/факс, посочени в договора. При предаването на стоката, 
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Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я 

прегледа за несъответствия.  

При спиране от производство на предложен модел, включен в офертата, по време на 

провеждане на процедурата или в срока на действие на договора, Изпълнителят се задължава да 

достави техника със същите или по-добри характеристики по ед. цена от класираната му оферта. 

   

 

 8. Условия за плащане 

            Плащането се извършва в български лева от звеното краен получател по банков път, 

съгласно офертната цена по сметката на Изпълнителя,  не по-късно от 20 календарни дни след 

доставката на артикулите и представяне от Изпълнителя на следните документи по обособени 

позиции, както следва: 

 За обособена позиция №1: 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка - този протокол се изготвя за 

всички артикули в обособена позиция № 1; 

o Протокол, удостоверяващ че доставените артикули отговарят на изискванията на 

възложителя и на предложеното  в Таблицата за техническо съответствие по артикули 

/Образец №2а/ на избрания за изпълнител участник и че липсват недостатъци на 

доставените артикули. Протокола се подписва в срок до 20 календарни дни от датата 

на извършената доставка – този протокол се подписва след инсталиране от РТБ на 

МУ-София на лицензиран софтуер само за артикули с кодове L1, L2, L3, L4, L5, L6, 

L7, PC1, PC2, PC4, PC5, PC6, PC7, PCK1, PCK2, PCK3, PCK4 и  MMP. Този протокол 

се подписва от Изпълнителя, представител на звеното-краен получател и специалист 

от РТБ.  

o Протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-краен получател, 

удостоверяващ извършеният монтаж и въвеждане в експлоатация (за артикулите с 

инсталиран софтуер); 

o гаранционни карти  

 

 За обособени позиции № 2, №3, №4, № 5 и №6 : 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация; 

o гаранционни карти; 

o упътвания на български език. 

 За обособена позиция №7: 

o Доставна фактура - оригинал на името и с данните на съответното звено краен 

получател , съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС; 

o Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представител на звеното-

краен получател, удостоверяващ извършената доставка; 

o гаранционни карти; 

o упътвания на български език 

 

Единичната цена на всеки артикул включва стойността на артикула, доставката, монтажа, 

въвеждане в експлоатация (за артикулите, за които е приложимо),гаранционно поддържане, 

както и всички неупоменати, но необходими разходи.  
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9. 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. 

10. 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 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.  

11. 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 

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. 

 


