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На основание чл. 61, т. 2 ППЗОП трима членове на ко:-.1исюпа поJ.писахu 

техническото и ценовото предложение на всеки от участниците. а г-н Румен Трифонов 110.дписа 
техническото и ценовото предложение на участника „Фото Синтезис" ЕООД. 

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на комисията 

приключи. 

11. Комисията в същия състав продължи своята работа на закрити заседания.

проведени на 08.06.2020 г., 09.06.2020 г. и 10.06.2020 г. 

На основание чл. 61, т. 3 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
представените оферти и констатира следното: 

На основание чл. 61, т. 3 ППЗОП комисията пристьпи към разглеждане на представени1е 
оферти и констатира следното: 

1. ,,Фото Синтезис" ЕООД, оферта с вх. № 1-РД от 03.06.2020 г.:

След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи, че

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 

№ 4. по съдържание и по същество, комисията констатира следните несъответствия: 

В раздел III, т. 1.1. от документацията за участие възложителят е посочил следното по 

отношение на съдържанието на техническото предложение: ,,Посочва се лuнк 1<:ъм 

страницата на производuтеля(uте), от който да се виждат техническите 

характеристики на предлаганата стока и/или се прилага техническа докуме//mацuя, 

удостоверяваща съответствието на предложеното оборудване с мu11uмшщuте uзuсква11uя. 

поставени от Възложителя в съответната техническа спецификация. По преце//ка //а 

участника се предоставя всяка друга налuчl/а информация, която учасml/uкът счита за 

необходима за доказване съответствието с изискванията на Възложuтеля. 

Забележка: Участник, който е представил техническо предложение, което //е 
позволява да се установят точно предлаганите спецuфuкацuu, ще бъде отстранен от 
участие в процедурата. ". 

Следователно задължение на всеки участник е да представи линк или техническа 

документация, въз основа на която помощният орган на възложителя би могъл да извърши 

проверка на декларираните в техническото предложение параметри на всеки един предложен 

артикул. В техническото си предложение на участникът „Фото Синтезис" ЕООД не е 
представил нито една от двете опции - линк към сайта на производителя и/или техническа 
документация за следните артикули: 

-- -

Вид оборудване Бр. Функционални и работни (технически) 1 

характеристики на оборудването 

Карти памет 8 SD памет карта със параметри поне: 

скорост на четене: 170МВ/сек. 1 
Скорост на запис: 90МВ/сек. 

Да е съвместима с видео камерите по точка 2. 
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4 Видео статив с възможност да издържи камерата 

поточка 2 и с видео глава. 

� 
Чанти за камерите 4 Чанта, която да може да събере камерата с аксесоарите 

й. 
-

1 карта SDXC 64GB 2 • Памет карта SDXC 64GB
2000Х ЗООmЫs • Високоскоростна карта с максимална скорост на

ч:етене 95 MB/s
• Максимална скорост на запис 45 MB/s

1 
• Class 10 / UHS-I
• UHS Speed Class 3
• Подходяща за заснемане на 30, Full НО, 4К
видео

-

Видео статив 1 Професионален видео статив с флуидна глава, с 
възможност за използване с камери до 4 килограма. 

1 МАХ височина: около 160 cm. 
1 

Фото раница 1 Чанта или раница с възможност да побере тяло и два 
обектива+ аксесоари - карти, батерии, филтри 

-- -

С оглед изложеното и на основание чл. 107, т. 5 ЗОП комисията предлага участника 

„Фото Синтезис" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на на условията за представяне. 

2. ,,Смарт Софт" ЕООД, оферта с вх. № 2-РД от 03.06.2020 г.:
След като се запозна с направеното техническо предложение, комисията установи. че

същото е изготвено съгласно приложените в документацията образци, а именно Приложение 
№ 4. Разгледано по съдържание и по същество, техническото предложение на участника 
отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 
документацията за участие. Участникът е посочил линкове към официалната интернет 
страница на производителя на оборудването, предмет на поръчката, който позволява да се 
направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите 
параметри на предложеното оборудване. 

След това комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на 
участника и констатира, че то е изготвено съгласно приложените в документацията образци, 
а именно Приложение № 5. Разгледано по съдържание и по същество, ценовото предложение 
на участника отговаря напълно на предварително обявените условия на възложителя. 
посочени в документацията за участие. Предложените от участника единични цени, както и
общата цена за изпълнение на поръчката, не надхвърлят максимално определените от
възложителя. 

С оглед изложеното, комисията допуска участника „Смарт Софт" ЕООД до по
нататъшно участие в процедурата. 

С извършването на описаните действия прикmочи работата на комисията по 
разглеждане на представените от участниците оферти (техническо и ценово предложение). 
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