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ПРОТОКОЛ  
Ns 3 

Основание  чл . 54, ал . 12 и  чл . 56 и  чл . 57, ал . 1 и  ал . 2 от  Правилника  за  прилагане  
на  Закона  за  обществените  поръчки  /ППЗОП / 

Днес , 03.10.2016 г ., в  14:00 часа  в  сградата  на  НОИ  - София , бул . "Ал . 
Стамболийски " Ns 62-64, във  връзка  с  Решение  Ns 1041-40-47 от  10.08.2016 г . на  
управителя  на  Националния  осигурителен  институт  (НОИ ) за  откриване  на  процедура  
за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет : „Доставка  на  сървърни  конфиzурации  
за  ЦУ  и  ТП  на  ИОИ ", чрез  открита  процедура , назначената  със  Заповед  Ns 1016-40-987 
от  30.08.2016 г . на  управителя  на  НОИ , комисия  за  извършване  на  подбор  на  
участниците , разглеждане  и  оценка  на  офертите  в  състав : 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 
1. Таня  Пулева  - главен  експерт  по  осигуряването  в  отдел  „РДЕСИ ", дирекция  

"ИСМБП "; 

ЧЛЕНОВЕ : 
2. Ирина  Атанасова  - началник  на  отдел  "ОП", дирекция  "Правна "; 
3. Цветелина  Димитрова  - главен  експерт  по  осигуряването  в  отдел  "РДЕСИ ", 

дирекция  "ИСМБП " 
4. Юлиан  Велков  - главен  експерт  в  отдел  "МФИДБО ", дирекция  "ФСД"; 
5. Лъчезар  Хаджистоянов  - главен  експерт  в  отдел  "ОП", дирекция  "Правна", 

на  основание  чл . 54, ал . 12 от  ППЗОП  се  събра  на  закрито  заседание  и  започна  
работа  по  разглеждане  на  допълнително  представените  документи , относно  
съответствието  на  участниците  с  изискванията  за  лично  състояние  и  критерии  за  
подбор , поставени  от  Възложителя . 

Председателят  на  комисията  докладва  за  посrьпилите  допълнително  документи , 
изискани  от  участниците  на  основание  чл . 54, ал . 9 от  ППЗОП . В  указания  с  Протокол  
Ns2 срок  — до  5 работни  дни  от  датата  на  получаване  на  протокола  (получен  от  всички  
участници  на  21.09.2016 г ., срокът  за  отговор  изтича  на  30.09.2016 г .), в  деловодството  
на  НОИ  са  посrьпили  допълнително  документи  към  офертата  на  следните  участници : 

„КОНТРАКС " АД  с  вх . Ns1048-40-30#18/29.09.2016 г .; 
„СТОУИ  КОМПЮТЪРС " АД  с  вх . Ns 1048-40-30# 19/29.09.2016 г .; 
„ЛИРЕКС  БГ" ООД  с  вх . N21048-40-30#21/30.09.2016 Г . 

Комисията  продължи  своята  работа  с  отваряне  на  допълнително  представените  
документи , относно  съответствието  на  участниците  с  изискванията  за  лично  състояние  
и  критерии  за  подбор , поставени  от  Възложителя . 

Участникът  „КОИТРАКС " АД  е  представил : 
1.ЕЕДОП  — образец  N-~ 1 с  попълнена  от  участника  информация  по : 
- част  IV, раздел  В : Технически  и  професион anни  способности , с  попълнен  

списък  с  доставки , сходни  с  предмета  на  настоящата  поръчка . 
2. Доказателства  за  извършените  доставки : 



- Референция  от  Клъстер  „Иновации  в  България " с  изх . N2 0256/28.09.2016 г . В  
референцията  се  посочва  изрично  извършената  доставка  на  два  броя  четири  
процесорни  сървъри  и  изпълнението  на  допълнителни  дейности , сред  които  
гаранционната  поддръжка  на  доставените  ДМА  и  ДНА .; 

- Референция  от  БТВ  Медия  Груп  ЕАД  от  28.09.2016 г ., в  която  като  дата  на  
изпълнение  на  договора  е  посочена  20.03.2015 г .; 

Съгласно  представените  от  участника  „КОИТРАКС " АД  допълнителни  
документи  и  представената  информация  в  ЕЕДОП  - образец  Хb1, както  и  с  оглед  
представените  от  участника  документи , доказващи  тази  информация , комисията  счита , 
че  участникът  отговаря  на  изискванията  за  лично  състояние  и  критериите  за  подбор , 
поставени  от  Възложителя  в  обявлението  за  обществена  поръчка  и  се  допуска  до  
разглеждане  на  представеното  техническо  предложение . 

Участникът  „СТОУН  КОМПЮТЪРС " АД  е  представил : 
1.ЕЕДОП  - образец  Хb1 с  попълнена  от  участника  информация  по : 
- част  IV, раздел  В : Технически  и  професионални  способности , с  попълнен  

списък  с  доставки , сходни  с  предмета  на  настоящата  поръчка . 
2. Доказателства  за  извършените  доставки : 
- Договор  с „Девин " АД  Ns 1 02/29. 1 2.20 1 1 г . Съгласно  разпоредбите  на  договора  

изпълнителят  осигурява  гаранционна  поддръжка  на  доставеното  оборудване ; 
- Договор  с  ЦУ  на  НАП , сключен  на  07.12.2011 г . и  изпълнен  на  03.02.2015 г . 
- Договор  с „Профоника " ЕООД  Ns 024/14.06.2013 г . и  приемо -предавателен  

протокол  към  него . Дата  на  доставка  и  инсталация  21.07.2013 г ., дата  на  приключване  
на  гаранционната  поддръжка  на  21.07.2016 г .; 

- Договор  с  ПОД  „Алианц  България " АД  Ns 084/06.12.2011 г . Дата  на  доставка  и  
инстanация  19.12.2011 г ., дата  на  приключване  на  гаранционната  поддръжка  на  
19.12.2014 г . ; 

- Договор  с  Частна  Предприемаческа  Банка  „Тексим " АД  от  03.09.2011 г . Дата  
на  доставка  и  инсталация  15.10.2011 г ., дата  на  приключване  на  гаранционната  
поддръжка  на  15.10.2014 г.; 

- Анекс  N231 от  28.11.2011 г . с  Уникредит  Булбанк  АД . Дата  на  доставка  и  
инсталация  11.11.2011 г ., дата  на  приключване  на  гаранционната  поддръжка  на  
11.11.2014 г . 

Съгласно  представените  от  участника  „СТОУН  КОМПЮТЪРС " АД  
допълнителни  документи  и  представената  информация  в  ЕЕДОП  - образец  Хb1, както  и  
с  оглед  представените  от  участника  документи , доказващи  тази  информация , 
комисията  счита , че  участникът  отговаря  на  изискванията  за  лично  състояние  и  
критериите  за  подбор , поставени  от  Възложителя  в  обявлението  за  обществена  
поръчка  и  се  допуска  до  разглеждане  на  представеното  техническо  предложение . 

Участникът  „ЛИРЕКС  БГ" ООД  е  представил : 
1.ЕЕДОП  - образец  Ns1 с  попълнена  от  участника  информация  по : 
- част  IV, раздел  В : Технически  и  професионални  способности , с  попълнен  

списък  с  доставки , сходни  с  предмета  на  настоящата  поръчка . 
- част  IV, буква  В, т . ба  с  попълнен  списък  на  персонала , който  ще  участва  

пряко  в  изпълнението  на  поръчката . 
- част  VI: Закчючителни  разnоредби , с  която  участникът  дава  официално  

съгласие  на  възложителят  за  целите  на  настоящата  процедура  да  получи  достъп  до  
информацията , която  подкрепя  декларираните  в  ЕЕДОП  данни . 

2. Доказателства  за  извършените  доставки : 
- Информация  за  изпълнението  на  договор  с  АСП  за  обществена  поръчка  

Ns00496-2014-0013 в  РОП  и  окончателен  приемо -предавателен  протокол  от  15.09.2015 
Г . 

~ 



- Удостоверение  за  добро  изпълнение  от  „Еволинк " АД  изх. N2100- 
2161 /23.08.2016 г . 

- Информация  за  сключен  договор  с  ЕВН  България  Електроразпределение  ЕАД  
за  обществена  поръчка  N200143-2015-0035 в  РОП ; 

- Удостоверение  за  изпълнен  проект  от  Държавен  фонд  „Земеделие " изх . N201- 
2600/5571 от  18.03.2016 г .; 

- Референция  от  МДМЛ  АД  от  28.09.2016 г . 

Гореописаните  документи  удостоверяват  изпълнените  от  участника  доставки  и  
гаранционна  поддръжка  в  съответствие  с  изискванията  на  възложителя  по  т. 1 от  т . 
III.1.3) от  обявлението , с  което  е  оповестено  откриването  на  настоящата  процедура . 

3.Шест  броя  сертификати  за  професионапна  компетентност  на  персонала  с  
превод  на  български  език  ; 

4. Оторизационно  писмо  от  „Ритап" ЕООД , изх . N235826 от  29.08.2016 г . за  
обучени  служители ; 

5. Валиден  сертификат  за  съответствие  на  системата  за  управление  на  
качеството  на  „Лирекс  БГ" ООД , съгласно  стандарта  ISO 9001:2008. 

Съгласно  представените  от  участника  „ЛИРЕКС  БГ" ООД  допълнителни  
документи  и  представената  информация  в  ЕЕДОП  - образец  ЈVb1. както  и  с  оглед  
представените  от  участника  документи , доказващи  тази  информация , комисията  счита , 
че  участникът  отговаря  на  изискванията  за  лично  състояние  и  критериите  за  подбор , 
поставени  от  Възложителя  в  обявлението  за  обществена  поръчка  и  се  допуска  до  
разглеждане  на  представеното  техническо  предложение . 

Комисията  пристьпи  към  разглеждане  и  извършване  на  проверка  на  
техническите  предложения  на  допуснатите  участници  за  съответствие  с  предварително  
обявените  условия  от  Възложителя . 

„АЙ  БИ  ЕС  - БЪЛГАРИЯ " ЕООД  
Участникът  е  представил : 

1.Документ  за  упълномощаване  (в  оригинал ). 
2.Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  

спецификации  и  изисквания  на  Възложителя  - свободен  текст  (в  оригин an). 
3.Декларация  за  сьгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  договор  - по  образец  Ns 

3 (в  оригинап ). 
4. Декларация  относно  срока  на  валцд -юсг  на  оферrхга  - по  образец  Ns 4 (в  оригинал ). 
5. Оторизационни  писма  от  производителя  или  официanните  представители  на  

производителя , доказващи  правата  за  извършване  на  дейностите  по  поддръжка , 
съгласно  техническата  документация . 

6. Заверено  копие  от  ватпщен  сертификат  за  внедрена  сисreма  за  управление  на  
качесгвото  - ISO 9001:2008, удостоверяващ  производсгвато  на  преддаганиге  сьрвъри  и  
аксесоари  в  сьотвегсгвие  с  изискваниsrrа  на  посочения  стацщарг . 

„СТОУН  КОМПЮТЪРС " АД  
Участникът  е  представил : 

1.Документ  за  упълномощаване  (в  оригинал ). 
2.Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  

спецификации  и  изисквания  на  Възложителя  - свободен  текст  (в  оригинал ). 
3.Декларация  за  сьгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  договор  - по  образец  Ns 

3 (в  оригинап ). 
4. Декларация  относно  срока  на  валнд -юсг  на  офертаrа  - по  образец  Ns 4 (в  оригинап ). 

5. Оторизационни  писма  от  производителя  или  официалните  представители  на  
з  



производителя , доказващи  правата  за  извършване  на  дейностите  по  поддръжка , 
съгласно  техническата  документация . 

6. Заверено  копие  от  ватпщен  сертификат  за  внедрена  система  за  управление  на  
качесгвоzn - ISO 9001:2008, удос roверяващ  производсгвот n на  предлаrаниге  сървъри  и  
аксесоари  в  сьотвегствие  с  изисква Fпиятз  на  посочения  стандарт . 

„ЛИРЕКС  БГ" ООД  
Участникът  е  представил : 

1.Документ  за  упълномощаване  (заверено  копие ). 
2. Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  

спецификации  и  изисквания  на  Възложителя  - свободен  текст  (в  оригинал ). 
3. Техническа  документация  на  предлаганото  оборудване . 
4.Декларация  за  сьгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  договор  - по  образец  Ns 

3 (в  оригинan). 
5.Декларация  относно  срока  на  вагидносг  на  оферт  ara - по  образец  N 4 (в  оригинал ). 
6. Оторизационни  писма  от  производителя  или  официалните  представители  на  

производителя , доказващи  правата  за  извършване  на  дейностите  по  поддръжка , 
съгласно  техническата  документация . 

7. Заверени  копия  от  ваrпидни  сертификати  за  внедрена  сиспема  за  управление  на  
качес iвотn - ISO 9001:2008, удостоверявапщ  производсгвотn на  предла l аниге  сьрвъри  и  
аксесоари  в  сьаiветсгвие  с  изискванията  на  посочения  сгандарт . 

„КОНТРАКС " АД  
Участникът  е  представил : 

1.Документ  за  упълномощаване  (нотариално  заверено  копие ). 
2. Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите ; 
З . Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърните  аксесоари  - PDU; 
4. Декларация  относно  сроковете  за  изпълнение  на  дейностите  (в  оригинал ); 
5. Декларация  относно  общите  изисквания  към  сървърните  конфигурации  и  

аксесоари  (в  оригинал ); 
6.Декларация  за  сьгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  дотвор  - по  образец  N~ 

3 (в  оригинал ). 
7.Декларагия  пгносно  срока  на  ватдиц3осг  на  оферrлза  - по  образец  Ns 4 (в  opuruuan). 
8. Оторизационни  писма  от  производителя  или  официanните  представители  на  

производителя , доказващи  правата  за  извършване  на  дейностите  по  поддръжка , 
съгласно  техническата  документация . 

9. Заверени  копия  от  валидни  сертификати  за  внедрена  сисreма  за  управление  на  
качес ,~твото  - ISO 9001:2008, удосroверяващи  производсгвото  на  предпаган -пе  сьрвъри  и  
аксесоари  в  съотвегс ,твие  с  изискваниятз  на  посочения  сгандарт . 

10. Копия  от  други  сертификати , декларации  за  сьответствие  и  техническа  
докуменrация  на  предлаганого  оборудване ; 

11. Олисание  на  гаранциоината  поддрьжка  от  производигеля  и  на  сервизната  
поддръжка  на  предлаганото  оборудване  от  учаспниса . 

„СИЕНСИС " АД  
Участникът  е  представил : 

1. Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  
спецификации  и  изисквания  на  Възложителя  - свободен  текст  (в  оригинал ). 

2.Декларация  за  сьгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  договор  - по  образец  N~ 

3 (в  opuruuan). 
3.Декларатция  относно  срока  на  вагщдносг  на  офер iзта  - по  образец  Ns 4 (в  оригинал ). 
4. Оторизационно  писмо  от  производителя , доказващо  правата  за  извършване  

п  
~ 



на  дейностите  по  поддръжка , съгласно  техническата  документация . 
5. Заверено  копие  от  валцден  сертификат  за  внедрена  сисreма  за  управление  на  

качествотn - ISO 9001:2008 (или  еквивалентен ), удосговеря tващ  производсг sото  на  
преддаганите  сьрвъри  и  аксесоари  в  сьответствие  с  изискванияrа  на  посочения  стандарт . 

6. Копие  от  декларация  за  сьагветсгвие  и  техническа  докумеfпаtцrя  на  преддаганото  
оборудване ; 

7.Справка  за  сервизки  възможносги  и  оси rуряване  на  сервизна  поддръжка ; 

Комисията  присrьпи  към  разглеждане  на  предложенията  на  участниците  за  
изпълнение  на  поръчката  и  съответствието  им  с  техническите  спецификации  и  
изисквания  на  Възложителя . 

„АЙ  БИ  ЕС  — БЪЛГАРИЯ " ЕООД  
Участникът  е  предложил : 

1. Сървър  2 бр . Lenovo System х3850 хб  4S с  партиден  номер  6241-СТО , като  е  
попълнинл  таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите ; 

2. Сървърни  аксесоари  PDU — 10 бр . PDU metered 32А/1 Р , СЕЕ , 24хС  13, 4хС  19, 2 х  
16А  fuse, като  е  попълнил  таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърни  
аксесоари ; 

З . Сървърен  шкаф  -2 бр . RITTAL TS8 IT, като  е  попълнил  таблица  за  техническо  
съответствие  на  сървърни  аксесоари . 

„СТОУИ  КОМПЮТЪРС " АД  
Участникът  е  предложил : 

1. Сървър  2 бр . De11 PowerEdge R930 като  е  попълнинл  таблица  за  техническо  
съответствие  на  сървърите ; 

2. Сървърни  аксесоари  PDU — 10 бр . De11 Metered Rack PDU като  е  попълнил  таблица  
за  техническо  съответствие  на  сървърни  аксесоари ; 

З . Сървърен  шкаф  -2 бр . RITTAL TS8 IT, като  е  попълнил  таблица  за  техническо  
съответствие  на  сървърни  аксесоари . 

Участникът  е  представил  писмо  до  Национапния  осигурителен  институт  от  
Търговското  представителство  на  производителя  на  предложеното  оборудване , в  което  
са  потвърдени  партидните  номера  на  оборудването . 

„ЛИРЕКС  БГ" ООД  
Участникът  е  предложил : 

1. Сървър  2 бр . FUJITSU Server PRIMERGY RX4770 МЗ  с  партиден  номер  526361- 
K1504-V200, като  е  попълнинл  таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите ; 

2. Сървърни  аксесоари  PDU — 10 бр . PDU Rittal Metered като  е  попълнил  таблица  за  
техническо  съответствие  на  сървърни  аксесоари ; 

З . Сървърен  шкаф  -2 бр . RITTAL TS8 IT, като  е  попълнил  таблица  за  техническо  
съответствие  на  сървърни  аксесоари . 

„КОНТРАКС " АД  
Участникът  е  предложил : 

1. Сървър  2 бр . FUJITSU PRIMERGY RX4770 МЗ  с  партиден  номер  526361-K1504- 
V200, като  е  попълнинл  таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите ; 

2. Сървърни  аксесоари  PDU — 10 бр . Rittal като  е  попълнил  таблица  за  техническо  
съответствие  на  сървърни  аксесоари ; 

З . Сървърен  шкаф  -2 бр . RITTAL TS8 IT, 42U, като  е  попълнил  таблица  за  техническо  
съответствие  на  сървърни  аксесоари . 

„СИЕИСИС " АД  
Участникът  е  предложил : 

1. Сървър  2 бр . НРЕ  ProLiant DL580 Generation 9 с  партиден  номер  793 1 б  1 -В2 1, като  е  
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попълнинл  таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите ; 
2. Сървърни  аксесоари  PDU — 10 бр . HPE Metered, като  е  попълнил  таблица  за  

текническо  съответствие  на  сървърни  аксесоари ; 
3. Сървърен  шкаф  -2 бр . НРЕ  42U, като  е  попълнил  таблица  за  техническо  

съответствие  на  сървърни  аксесоари . 

След  обстоен  преглед  на  представените  технически  предложения , комисията  
единодушно  реши  на  основание  чл . 104, ал . 5 от  Закона  за  обществените  поръчки  да  
изиска  допълнителна  информация  под  формата  на  допълнителни  разяснения  или  
доказателства  за  заявени  данни  от  съдържащите  се  в  офертите  документи  на  
посочените  по -долу  участници  със  съдържание , както  следва : 

„АЙ  БИ  ЕС  — БЪЛГАРИЯ " ЕООД , изх . Ns 1048-40-30#22/04.10.2016 г. 

„Във  връзка  с  участието  Ви  в  открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  
поръчка  с  предмет : "Доставка  на  сървърни  конфиryрации  за  ЦУ  и  ТП  на  ПОИ", на  
основание  чл . 104, ал . 5 от  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ), моля  да  
предоставите  допълнителна  информация  под  формата  на  допълнителни  разяснения  или  
доказателства  за  заявени  от  Вас  данни  от  документите , съдържащи  се  във  Вашата  
оферта  относно  съответствието  на  предложените  параметри  на  Fibre channel НВА  от  
Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя , описани  на  ред  14 от  
таблицата  в  колона  предложение  и  колона  партиден  номер  с  поставените  от  
възложителя  минимални  изисквания , описани  на  същия  ред  от  таблицата  в  колона  
сървър . 

Във  връзка  с  гореизложеното , моля  допълнителните  разяснения  или  доказателства  
за  заявените  от  Вас  данни  от  документите , съдържащи  се  във  Вашата  оферта , да  бъдат  
представени  на  комисията  в  срок  до  17:00 ч. на  05.10.2016 z" 

„КОИТРАКС " А.Д ,изх . Ns 1048-40-30#22/04.10.2016 г . 

„Във  връзка  с  участието  Ви  в  открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  
поръчка  с  предмет : "Доставка  на  сьрвърни  конфиryрации  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ", на  
основание  чл . 104, ал . 5 от  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ), моля  да  
предоставите  допълнителна  информация  под  формата  на  допълнителни  разяснения  или  
доказателства  за  заявени  от  Вас  данни  от  документите , съдържащи  се  във  Вашата  
оферта  относно : 

1. съответствието  на  предложения  модел  на  сървър  Fujitsu Primergy RX4770 М3 в  
Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя  с  посочения  под  партиден  
номер  526361-K1504-V200 продукт  от  Писмо  за  упълномощаване  от  Fujitsu за  
участието  ви  в  настоящата  процедура ; 

2. съответствието  на  предложените  параметри  на  дисковете  от  Таблица  за  
техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя , описани  на  ред  2.3 от  таблицата  в  
колона  предложение , с  посочения  под  партиден  номер  526361-F5243-E1 продукт  от  
Писмо  за  упълномощаване  от  Fujitsu за  участието  ви  в  настоящата  процедура . 

Във  връзка  с  гореизложеното , моля  допълнителните  разяснения  или  доказателства  
за  заявените  от  Вас  данни  от  документите , съдържащи  се  във  Вашата  оферта , да  бъдат  
представени  на  комисията  в  срок  до  17:00 ч. на  05.10.2016 

„СТОУН  КОМПЮТЪРС " АД, изх . Ns 1048-40-30#22/04.10.2016 г . 

Във  връзка  с  участието  Ви  в  открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  
поръчка  с  предмет : "Доставка  на  rьрвьрни  конфиryрации  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ", на  
основание  чл . 104, ал . 5 от  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ), моля  да  
предоставите  допълнителна  информация  под  формата  на  допълнителни  разяснения  или  
доказателства  за  заявени  от  Вас  данни  от  документите , съдържащи  се  във  Вашата  
оферта  относно  съответствието  на  предложения  модел  на  сървър  De11 PowerEdge R930 
в  Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя  с  посочения  под  партиден  
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номер  210-AEKL продукт  от  оторизационното  писмо  то  DELL за  участието  ви  в  
настоящата  процедура ; 

Във  връзка  с  гореизложеното , моля  допълнителните  разяснения  или  доказателства  
за  заявените  от  Вас  данни  от  документите , съдържащи  се  във  Вашата  оферта , да  бъдат  
представени  на  комисията  в  срок  до  17:00 ч. на  05.10.2016 2. 

В  указания  в  изпратените  писма  срок  тримата  запитани  участници  предоставят  
разяснения  и  допълнителни  доказателства  , както  следва : 

Ай  Би  Ес  България  ЕООД , вх. Ns 1048-40-30#23/05.10.2016 г. 
„Във  връзка  с  гореописаното  писмо  прилагам  тук  следните  допълнителни  разяснения  и  
документи : 

1. Прилагам  детайлна  спецификация  на  предложения  от  нас  компонент  по  ред  14 
от  Таблицата  за  съответствие , описан  в  техническото  предложение  към  офертата  
ни . В  документа  се  съдържа  и  линк  към  официалния  сайт  на  Lenovo, в  който  е  
цялата  допълнителна  информация  описваща  компонента . 

2. В  предложената  от  нас  оферта , на  страница  10 от  документа  „Техническо  
предложение  за  участие  в  открита  процедура  за  изпълнение  на  обществена  
поръчка  с  предмет  Доставка  на  сървърни  конфигурации  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ" в  
Таблица  за  „Техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 бр ." на  ред  14 в  графа  
„Партиден  номер " посочената  стойност  6241-СТО  -ООу3341 да  се  чете  както  
следва : 01 cv760." 

Комисията  не  приема  единодушно  представеното  от  участника  разяснение  със  
следните  мотиви : 

В  попълнената  от  участника  в  представеното  от  него  техническо  предложение  
Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 бр . на  ред  14 в  графа  „Партиден  
номер " е  посочено  624 1 -СТО  -ООу3341. 

В  представените  допълнителни  разяснения  участникът  посочва  партиден  номер  на  
Fibre channel НВА , различен  от  първоначално  попълнения  от  него  партиден  номер  на  
ред  14 от  в  Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя . 

Партидният  номер  O1cv760 не  се  съдържа  в  нито  един  от  документите , 
представляващи  част  от  текническото  предложение  на  участника . 

При  проверка  от  страна  на  комисията  на  уеб  сайта  на  производителя  се  установи , че  
промяната  на  партидния  номер  на  Fibre Channel HBA от  00Y3341 на  01 CV760 води  и  
до  промяна  на  стойностга  на  QLogic Base от  QLE2662 на  QLE2692, което  на  практика  
съответства  на  продукт  с  параметри , различни  от  посочените  в  колона  предложение  на  
ред  14 от  Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя , попълнена  от  
участника  в  представеното  от  него  техническо  предложение . 

Във  връзка  с  гореизложеното  комисията  единодушно  приема , че  офертата  на  Ай  
Би  Ес  България  ЕООД  не  съответства  на  предварително  обявените  от  възложителя  
минимални  изисквания  за  Fibre channel НВА  в  колона  Сървър  на  ред  14 от  Таблица  за  
техническо  съответствие  на  сървърите , част  от  Техническите  спецификации  от  
документацията  за  обществена  поръчка  с  предмет : „Доставка  на  сървърни  
конфигурации  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ", поради  което  предлага  участникът  да  бъде  
отстранен  от  участие  в  процедурата  на  основание  чл . 107, т . 2, б . „а" от  ЗОП . 

Предвид  гореизложеното  на  основание  чл . 57, ап . 1 от  ППЗОП  ценовото  
предложение  на  участника  не  следва  да  бъде  отваряно . 

Контракс  АД , вх. Ns 1048-40-30#24/05.10.2016 г. 
„Относно  1. Съответствието  на  предложения  модел  на  сървър  Fujitsu Primergy RX4770 
МЗ  в  Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя  с  посочения  под  
партиден  номер  526361-К1504-V200 продукт  от  Писмо  за  упълномощаване  от  Fujitsu за  
участието  ви  в  настоящата  процедура . 
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Предложеният  от  нас  модел  на  сървър  Fujitsu Primergy RX4770 М3 има  партиден  номер  
на  базовия  модул  526361-K1504-V200. В  таблицата  за  техническо  съответствие  на  
сървърите  не  е  посочено  поле , в  което  този  номер  да  бъде  записан . Поради  тази  
причина  той  фигурира  в  писмото  за  упълномощаване  от  производителя  Фуджицу  
Технолоджи  Солюшънс  и  не  фигурира  в  Таблица  за  техническо  съответствие . 

Относно  2. Съответствието  на  предложените  параметри  на  дисковете  от  Таблица  за  
текническо  съответствие  на  сървърите  — 2 броя , описани  на  ред  2.3 от  таблицата  в  
колона  предложение , с  посочения  под  партиден  номер  526361-F5243-E1 продукт  от  
Писмо  за  упълномощаване  от  Fujitsu за  участието  ни  в  настоящата  процедура . 
В  изпълнение  на  изискванията  от  техническата  спецификация , т. 13. Предложените  
сървърни  конфигурации  трябва  да  могат  да  се  проверят  по  технически  параметри , 
партидни  номера , съвместимост  и  работоспособност  от  сайта  на  производителя . Ако  
съответния  производител  няма  практика  да  поддържа  актуален  и  валиден  списък  
на  партидните  номера  в  сайта  си , се  допуска  тези  партидни  номера  да  бъдат  
предоставени  на  електронен  и/или  хартиен  носител  към  техническото  
предложение , в  нашето  техническо  предложение  е  приложено  писмо  от  
производителя , съдържащо  списък  с  всички  партидни  номера  на  компонентите  на  
предложеното  оборудване . 
Видно  от  писмото  за  упълномощаване  от  производителя  Fujitsu Technology Solutions e, 
че  партидният  номер  на  диск  SSD SAS 120 960GB Mixed Use 2,5" Н -Р  ЕР  е  526361- 
F5614-Е960. 
В  конкретния  случай  е  допусната  техническа  грешка  при  копирането  на  продуктовия  
номер  на  диска  от  писмото  за  упълномощаване , което  не  води  до  промяна  на  нашето  
техническо  предложение . С  настоящето  потвърждаваме , че  предложеният  от  нас  диск  в  
т . 2.3 Параметри  на  дисковете  (скорост , капацитет , размер ) — 960 GB So1id State Drive 
SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5 in. Hot-plug/swap Drive съответства  на  посочения  в  
писмото  на  производителя  и  е  с  партиден  номер  526361-F5614-E960." 

Комисията  приема  единодушно  представеното  от  участника  разяснение  със  
следните  мотиви : 

Съгласно  т. I. 13 от  Техническите  спецификации  от  документацията  за  
обществената  поръчка : „13.Предложените  сървърни  конфигурации  трябва  да  могат  да  
се  проверят  по  технически  параметри , партидни  номера , съвместимост  и  
работоспособност  от  сайта  на  производителя . Ако  съответния  производител  няма  
практика  да  поддържа  актуален  и  валиден  списък  на  партидните  номера  в  сайта  си , се  
допуска  тези  партидни  номера  да  бъдат  предоставени  на  електронен  и/или  хартиен  
носител  към  техническото  предложение ." 

Участникът  е  представил  към  техническото  си  предложение  Писмо  за  
упълномощаване  от  производителя  Fujitsu Technology Solutions c дата  29.08.2016 г ., 
адресирано  до  НОИ  с  оглед  участието  на  Контракс  АД  в  процедура  за  възлагане  на  
обществена  поръчка  с  предмет  „Доставка  на  сървърни  конфигурации  за  ЦУ  и  ТП  на  
НОИ", в  което  производителят  потвърждава , че  участникът  е  оторизиран  да  подпише  
договор  за  доставка  на  оборудване , определено  като  продукт , количество  и  партиден  
номер . В  цитираното  писмо  наред  с  останапите  описани  продукти  комисията  открива : 

Продукт  RX4770 М3 с  партиден  номер  526361-К1504-V200, количество  2 бр . и  
Продукт  SSD SAS 120 960GB Mixed-Use 2.5 Н-Р  ЕР  с  партиден  номер  526361- 

F5614-Е960, количество  10 бр . 
Горецитираните  продукти  съответстват  на  модела  сървър  Fujitsu Primergy RX4770 

М3 и  диск  960 GB So1id State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5 in. Hot-plug/swap 
Drive от  попълнената  от  участника  в  представеното  от  него  техническо  предложение  
Таблица  за  текническо  съответствие  на  сървърите  . 

Предвид  горецитираното  съдържание  на  т . I. 13 от  Техническите  спецификации  
ilncмo ro за  упълномощаване  от  производителя  Fujitsu Technology Solutions 
представлява  част  от  техническото  предложение  и  предоставеното  от  участника  
разяснение  уточнява , но  не  променя  вече  съдържащата  се  в  предложението  
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информация . 
Във  връзка  с  гореизложеното  и  предвид  съдържанието  на  всички  документи , 

които  са  част  от  техническото  предложение  на  участника , комисията  счита , че  
предложението  за  изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително  обявените  
условия  на  Възложителя  и  Контракс  АД  се  допуска  до  отваряне  на  плика  "Предлагани  
ценови  параметри " от  офертата  му  за  участие . 

Стоун  Компюrьрс  АД , вх. Ns 1048-40-30#25/05.10.2016 г . 
„Запитване : „Моля  да  предоставите  допълнителна  информация  под  формата  на  

допълнителни  разяснения  или  доказателства  за  заявени  от  Вас  данни  от  документите , 
съдържащи  се  във  Вашата  оферта  относно  съответствието  на  предложения  модел  на  
сървър  De11 PowerEdge R930 в  Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 
броя  с  посочения  под  партиден  номер  210-AEKL продукт  от  оторизационното  писмо  то  
DELL за  участието  ви  в  настоящата  процедура " 

Разяснение : Посоченият  модел  сървър  - De11 PowerEdge R930, в  издаденото  от  
производителя  Делл  оторизационно  писмо , за  участие  в  настоящата  процедура , съвпада  
с  предложения  модел  сървър  в  Таблица  за  „Техническо  съответствие  на  сървърите  — 2 
бр ." - De11 PowerEdge R930 / в  таблицата  той  е  описан  в  съответствие  с  изискванията  за  
попълване  на  Таблица  за  техническото  съответствие  на  сървърите /, както  и  с  модела  
сървър , описан  в  приложеното  към  офертата  ни  Писмо  от  официален  представител  на  
производителя  с  партидните  номера  на  предлаганото  оборудване . Горепосоченото  
писмо  от  официален  представител  на  производителя  с  партидните  номера  на  
предлаганото  оборудване , включва  подробен  списък  с  партидните  номера  на  
предложения  модел  сървър  De11 PowerEdge R930 — 210 AEKL u включените  в  него  
компоненти , съгласно  изискванията  на  тръжната  документация  — за  посочване  на  
партидни  номера  на  оферираното  оборудване , в  случай , че  същите  не  могат  да  се  видят  
на  интернет  страницата  на  производителя  на  оборудването . В  писмото  от  официален  
представител  на  производителя  е  посочен  и  партидния  номер  на  оферирания  модел  
сървър  De11 PowerEdge R930 — 210 AEKL. 

Допълнителна  информация  относно  съответствието  между  посочения  партиден  
номер  210 AEKL u модела  сървър  De11 PowerEdge R930, може  да  получите  от  
официалното  представителство  на  производителя  Делл  за  Р  България  — г-жа  Мариела  
Икономова ." 

Комисията  приема  единодушно  представеното  от  участника  разяснение  със  
следните  мотиви : 

Съгласно  т. I. 13 от  Техническите  спецификации  от  документацията  за  
обществената  поръчка : „13.Предложените  сървърни  конфигурации  трябва  да  могат  да  
се  проверят  по  технически  параметри , партидни  номера , съвместимост  и  
работоспособност  от  сайта  на  производителя . Ако  съответния  производител  няма  
практика  да  поддържа  актуален  и  валиден  списък  на  партидните  номера  в  сайта  си , се  
допуска  тези  партидни  номера  да  бъдат  предоставени  на  електронен  и/или  хартиен  
носител  към  техническото  предложение ." 

Участникът  е  представил  към  техническото  си  предложение  Писмо  за  
упълномощаване  от  производителя  De11 c дата  29.08.201 б  г ., адресирано  до  НОИ  с  
оглед  участието  на  Стоун  Компюrьрс  АД  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  
поръчка  с  предмет  „Доставка  на  сървърни  конфигурации  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ ", в  което  
производителят  потвърждава , че  участникът  е  оторизиран  да  подпише  договор  за  
доставка  на  оборудване  с  търговска  марка  De11 u вanидни  за  производителя  партидни  
номера . В  цитираното  писмо  наред  с  останалите  описани  продукти  комисията  открива  
продукт  PowerEdge R930 с  продуктов  номер  210 AEKL, който  съответства  на  модела  
сървър  De11 PowerEdge R930 от  попълнената  от  участника  в  представеното  от  него  
техническо  предложение  Таблица  за  техническо  съответствие  на  сървърите  . 

Предвид  горецитираното  съдържание  на  т. I. 13 от  Техническите  спецификации  
писмото  за  упълномощаване  от  производителя  De11 представлява  част  от  техническото  
предложение  и  предоставеното  от  участника  разяснение  уточнява , но  не  променя  вече  
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съдържащата  се  в  предложението  информация . 
Във  връзка  с  гореизложеното  и  предвид  съдържанието  на  всички  документи , 

които  са  част  от  техническото  предложение  на  участника , комисията  счита , че  
предложението  за  изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително  обявените  
условия  на  Възложителя  и  Стоун  Компюrьрс  АД  се  допуска  до  отваряне  на  плика  
"Предлагани  ценови  параметри " от  офертата  му  за  участие . 

Резултатите  от  прегледа  на  техническите  предложения  на  двамата  участници , до  
които  комисията  не  е  изпращала  запитвания  за  разяснения  и  допълнителни  
доказателства  на  основание  чл . 104, ал . 5 от  Закона  за  обществените  поръчки , са  както  
следва : 

„ЛИРЕКС  БГ" ООД  
Въз  основа  на  обстойния  преглед  на  всички  документи , които  са  част  от  

техническото  предложение  на  участника , комисията  счита , че  предложението  за  
изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  
Възложителя  и „ЛИРЕКС  БГ" ООД  се  допуска  до  отваряне  на  плика  "Предлагани  
ценови  параметри " от  офертата  му  за  участие . 

„СИЕНСИС " АД  
Въз  основа  на  обстойния  преглед  на  всички  документи , които  са  част  от  

техническото  предложение  на  участника , комисията  счита , че  предложението  за  
изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на  
Възложителя  и „СИЕНСИС " АД  се  допуска  до  отваряне  на  плика  "Предлагани  ценови  
параметри " от  офертата  му  за  участие . 

На  основание  чл . 57, ал . З  от  ППЗОП  комисията  реши  публичното  заседание  за  
отваряне  на  ценовите  предложения  на  допуснатите  участници  да  се  проведе  на  
11.10.2016 година  от  10:00 часа  в  административната  сграда  на  НОИ  - София , бул . "Ал . 
Стамболийски " Ns 62-64, ет . 4, стая  Ns 411. 

Участниците  ще  бъдат  уведомени  за  датата , часа  и  мястото  на  отваряне  на  
ценовите  оферти . Съобщението  за  датата , часа  и  мястото  на  отваряне  на  ценовите  
оферти  е  достъпно  на  сайта  на  НОИ  на  интернет  адрес  - www.noi.bg  в "Профил  на  
купувача ". 

На  етап  разглеждане  на  техническите  предложения  на  участниците , комисията  
приключи  своята  работа  на  06.10.2016 година . 

Настоящият  протокол  се  състои  от  10 (десет ) страници  и  се  състави  на  
20.10.2016г . 
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