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BG-Пловдив: Покупка 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Доставки 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1)Наименование, адреси и лица за контакт 

Аграрен университет - Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, 

България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: vemelin.tsekov@abv.bg, 

Факс: 032 654396 

Място/места за контакт: бул. Менделеев №12, Юрисконсулт 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.au-plovdiv.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.au-plovdiv.bg/news.php?id=1898. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна 

информация: На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за 

участие: На горепосочения адрес за контакти. 

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите 

или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. 

I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и 

Публичноправна организация 

Основна дейност на възложителя 

Образование 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и 

възложител/и 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II.1)Описание 

II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

„Доставка на компютърна, периферна и друга офис техника по обособени 

позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив” 

II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, 

доставката или услугата 
Доставки 

Покупка   
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Място на изпълнение: Пловдив 

Код NUTS: BG421 

ІІ.1.3)Настоящото обявление е за 

Възлагане на обществена поръчка 

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката 

Предмет на обществената поръчка е свързана с Доставка на компютърна, 

периферна и друга офис техника по обособени позиции за нуждите на 

Аграрен университет – Пловдив. Процедурата включва 8 /осем/ Обособени 

позиции, както следва: -Обособена позиция № 1 - Работни станции с 

монитори – Общ брой: 128 бр. работни станции и 128 бр. монитори - 

Гаранция за участие – 1000 лева; -Обособена позиция №2 - Медия 

прожектори – Общ брой – 39бр.Гаранция за участие – 250 лева; -Обособена 

позиция №3 – Принтери, МФУ и Скенери - Общ брой 69 бр. Гаранция за 

участие – 150 лева; -Обособена позиция №4 - Преносими компютри – 15 

броя. Гаранция за участие – 120 лева; -Обособена позиция №5 – 

Професионална копирна машина за Академично издателство при Аграрен 

университет – Пловдив – 1 брой. Гаранция за участие – 50 лева; -Обособена 

позиция №6 – Копирни машини за нуждите на Аграрен университет – 

Пловдив - 2 броя. Гаранция за участие – 30 лева ; -Обособена позиция №7 – 

Компютърна и офис техника за осъществяване на дейности на Аграрен 

университет – Пловдив свързани с реализация на проект: „AGRO_LESS”, 

финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество 

Гърция-България 2007-2013 г., договор за безвъзмездна финансова помощ № 

B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и националните фондове на Гърция и България – Общ 

брой: 8 бр. Гаранция за участие – 120 лева; -Обособена позиция №8 - 

Компютърни компоненти за сървърно оборудване – Общ брой 10, Гаранция 

за участие – 30 лева. 

ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30214000, 30230000, 30231000, 30231300, 30232000, 30232110, 30232130, 3012

1100, 30213000, 30213100 

Описание: 
Компютърни работни станции  

Компютърно оборудване  

Компютърни екрани и конзоли  

Дисплеи  

Периферни устройства  

Лазерни принтери  



Цветни принтери за отпечатване на текст и графика  

Фотокопирни машини  

Персонални компютри  

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)  

ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки 

(GPA) на Световната търговска организация 

НЕ 

ІІ.1.8)Обособени позиции 

ДА 

Оферти трябва да бъдат подадени: 

За една или повече обособени позиции 

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти 

НЕ 

 

II.2)Количество или обем на поръчката 

ІІ.2.1)Общо количество или обем 

Съобразно изготвената техническата спецификация прогнозната стойност 

дадена от Възложителя за осъществяване на доставките, предмет на 

настоящата обществена поръчка е 225000 лева (двеста и двадесет и пет 

хиляди лева), без вкл. ДДС. Отделните обособени позиции са 8 на брой, както 

следва: -Обособена позиция № 1 - Работни станции с монитори – Общ брой: 

128 бр. работни станции и 128 бр. монитори - Гаранция за участие – 1000 

лева; -Обособена позиция №2 - Медия прожектори – Общ брой – 39бр. 

Гаранция за участие – 250 лева; -Обособена позиция №3 – Принтери, МФУ и 

Скенери - Общ брой 69 бр. Гаранция за участие – 150 лева; -Обособена 

позиция №4 - Преносими компютри – 15 броя. Гаранция за участие – 120 

лева; -Обособена позиция №5 – Професионална копирна машина за 

Академично издателство при Аграрен университет – Пловдив – 1 брой. 

Гаранция за участие – 50 лева; - Обособена позиция №6 – Копирни машини за 

нуждите на Аграрен университет – Пловдив - 2 броя. Гаранция за участие – 

30 лева ; - Обособена позиция №7 – Компютърна и офис техника за 

осъществяване на дейности на Аграрен университет – Пловдив свързани с 

реализация на проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за 

европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., 

договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 

националните фондове на Гърция и България – Общ брой: 8 бр. Гаранция за 



участие – 120 лева; -Обособена позиция №8 - Компютърни компоненти за 

сървърно оборудване – Общ брой 10, Гаранция за участие – 30 лева. 

Прогнозна стойност без ДДС 
225000 BGN 

ІІ.2.2)Опции 

НЕ 

ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката 

Продължителност в дни 

15 

 

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката 

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции 

Гаранция за участие в следните размери по 8-те /осемте/ Обособени позиции, 

както следва: -Обособена позиция № 1 - Работни станции с монитори – Общ 

брой: 128 бр. работни станции и 128 бр. монитори - Гаранция за участие – 

1000 лева; -Обособена позиция №2 - Медия прожектори – Общ брой – 

39бр.Гаранция за участие – 250 лева; -Обособена позиция №3 – Принтери, 

МФУ и Скенери - Общ брой 69 бр. Гаранция за участие – 150 лева; -

Обособена позиция №4 - Преносими компютри – 15 броя. Гаранция за 

участие – 120 лева; -Обособена позиция №5 – Професионална копирна 

машина за Академично издателство при Аграрен университет – Пловдив – 1 

брой.Гаранция за участие – 50 лева; -Обособена позиция №6 – Копирни 

машини за нуждите на Аграрен университет – Пловдив - 2 броя. Гаранция за 

участие – 30 лева; -Обособена позиция №7 – Компютърна и офис техника за 

осъществяване на дейности на Аграрен университет – Пловдив свързани с 

реализация на проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейс 

Гарнациите за участие се представят в една от следните форми-банкова 

гаранция или превод по следната сметка на Възложителя: Банка УниКредит 

Булбанк : IBAN: BG72UNCR75273398611130, BIC: UNCRBGSF Ако 

Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в 

съответствие с условията по документацията за участие. Гаранцията трябва да 

бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. 

Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши 

безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, 

подписано от Ректора на Аграрен университет или упълномощено от него 



длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-

кратък от срока на валидност на офертата определен документацията за 

участие. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на 

Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на 

Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по 

откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък 

от определения в настоящата поръчка. !!! Когато Участникът е Обединение, 

което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може 

да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 

гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за 

изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността му. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се 

представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата 

на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на 

обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния 

документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при 

неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума 

трябва да бъде внесена по сметката на Възложителя.Когато участникът 

избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 

трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в 

полза на Възложителя и че е със срок на валидност 30(тридесет)дни, след 

датата на приключване на договора за изпълнение. Гаранцията за изпълнение 

на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава съгласно проекта 

на договора.Гаранцията трябва да бъде открита в съответствие с условията по 

документацията за участие.При представяне на гаранция в платежното 

нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се 

представя гаранцията. !!! Когато избраният изпълнител е Обединение, което 

не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е 

наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 

гаранцията. Важно:Задължително в платежното за плащане на гаранцията за 

участие или в банковата гаранция се описва процедурата и обособената 

позиция, за която се отнася внесената сума. 

ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредбите, които ги уреждат 



Финансирането на настоящата процедура се извършва със средства от 

бюджета на Аграрен университет - Пловдив Възнаграждение ще бъде 

заплатено от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя 

банкова сметка, по следния начин: Заплащането се извършва след приемане 

на доставката с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и 

предоставена от страна на избрания изпълнител фактура, подписана от 

определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице.Дължимата от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път, в срок до 10 дни след 

представянето на фактура. 

ІІІ.1.4)Други особени условия 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като 

подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или 

юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на 

изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки и обявените 

изисквания от Възложителя в документацията за участие. Не се предвижда 

възможност за представяне на варианти в офертите. 

ІІІ.2)Условия за участие 

ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за 

вписването им в професионални или търговски регистри 
Изискуеми документи и информация: При изготвяне на офертата, 

участниците трябва да се придържат точно към обявените от Възложителя 

условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Всеки 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало 

съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не 

може да представя самостоятелна оферта.В процедурата за възлагане на 

обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение.Свързани лица или свързани предприятия не може да 

бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.Офертата се изготвя 

по приложения в документацията образец и трябва да съдържа три отделни 

запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: плик №1 с надпис 

„Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по 

чл. 56 ал.1 т.1-6, 12-14 ЗОП: -представяне на участника, включващо: а) 

посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата; б) декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП; - при 

участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 



обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият. Документи по чл.56 ал.3 ЗОП; -оригинал на 

банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под 

формата на парична сума; -доказателства за техническите възможности и/или 

квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в т.ІІІ.2.3 от Обявлението за 

обществена поръчка: а) списък на доставките, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

доставка (в съответствие с чл.51 ал.4 ЗОП). Минимални изисквания: 

Участникът да има изпълнени договори с еднакъв или сходен предмет на 

поръчката с предишни възложители или постоянни партньори. б) 

оторизационни писма от производителя или официалните представители на 

производителя на съответната марка за извършване на продажба; Минимални 

изисквания: Участникът да е упълномощен от производителя или официалния 

представител на производителя на съответната марка за извършване на 

продажба. в) сертификат на участника за въведена система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или друг еквивалент (заверено от участника копие); 

Минимални изисквания: Участникът да има внедрена система за управление 

на качеството ISO 9001:2008 или друг еквивалент. г) декларация за наличието 

на сервизна база, оторизирана от производителя или официалните 

представители на производителя на съответната марка; Минимални 

изисквания: Участникът да разполага със сервизна база, оторизирана от 

производителя или официалните представители на производителя на 

съответната марка. декларация за липса на свързаност с друг участник в 

съответствие с чл.55 ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 от 

Закона за обществените поръчки; видовете работи от предмета на поръчката, 

които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените 

подизпълнители; декларация по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5 т.3 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари; декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари; декларация за приемане на условията в проекта на 

договор; друга информация, посочена в Обявлението или в документацията за 

участие; списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника. Продължава в Раздел VІ3 

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности 

Изискуеми документи и информация: Не се изискват 

Минимални изисквания: Не се изискват 

ІІІ.2.3)Технически възможности 

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от 

участника през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка (в съответствие с чл.51 ал.4 ЗОП). 

2.Оторизационни писма от производителя или официалните представители на 



производителя на съответната марка за извършване на продажба; 

3.сертификат на участника за въведена система за управление на качеството 

ISO 9001:2008 или друг еквивалент (заверено от участника копие); 

4.декларация за наличието на сервизна база, оторизирана от производителя 

или официалните представители на производителя на съответната марка; 

Минимални изисквания: 1.Участникът да има изпълнени договори с еднакъв 

или сходен предмет на поръчката с предишни възложители или постоянни 

партньори. 2.Участникът да е упълномощен от производителя или 

официалния представител на производителя на съответната марка за 

извършване на продажба. 3.Участникът да има внедрена система за 

управление на качеството ISO 9001:2008 или друг еквивалент. 4.Участникът 

да разполага със сервизна база, оторизирана от производителя или 

официалните представители на производителя на съответната марка. 

ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

ІV.1)Вид процедура 

ІV.1.1)Вид процедура 

Открита 

 

ІV.2)Критерии за оценка на офертите 

ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите 

Най-ниска цена 

 

IV.3)Административна информация 

ІV.3.1)Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя 

00875-2015-0002 

ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие 

(спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или 

на описателен документ (при състезателен диалог) 

Срок за получаване на документация за участие 
29.06.2015 г.  Час: 16:00 

Платими документи 

НЕ 

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 

29.06.2015 г.  Час: 16:00 

IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или 

заявленията за участие 

Български 

IV.3.7)Срок на валидност на офертите 

Продължителност в дни 

60 



IV.3.8)Условия при отваряне на офертите 

Дата: 30.06.2015 г.  Час: 10:00 

Място 

гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, Аграрен университет - Пловдив, сграда 

"Ректорат", заседателна зала 

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите 

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва 

отварянето. 

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от 

фондове на ЕС 

НЕ 

VI.3)Допълнителна информация 

Продължава от Раздел ІІІ.2.1: Забележка 1: Документите в плик № 1 се 

представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации 

се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в 

настоящите указания. Забележка 2: Когато документи и информация, 

съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, 

по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с 

най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на 

документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. Посоченото 

условие е изцяло съобразено с чл.57, ал.3 от ЗОП. плик №2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката по ОП №……..”, в който се 

поставя техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

срок за изпълнение, към което, ако е приложимо се прилага декларация по 

чл.33 ал.4 ЗОП. Техническото предложение следва да съдържа подробна 

информация за предлаганата техника и съответните брошури и/или други 

материали за описание и визуализация на техниката. Забележка 1: Подават се 

толкова плика № 2, по колкото обособени позиции от спецификацията се 

участва, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по ОП № .. „ на 

съответната обособена позиция, като всички се поставят в един общ плик, 

който следва да бъде надписан с данните на участника – и опис на всички 

позиции за които участва. Посоченото условие е изцяло съобразено с чл.57, 



ал.3 от ЗОП. плик №3 с надпис „Предлагана цена по ОП ………..”, който 

съдържа ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката. 

Забележка 1: Подават се толкова плика № 3, по колкото обособени позиции 

от спецификацията се участва, с надпис „Предлагана цена” по ОП № ....на 

съответната обособена позиция, като всички се поставят в един общ плик, 

който следва да бъде надписан с данните на участника– и опис на всички 

позиции за които участва. Посоченото условие е изцяло съобразено с чл.57, 

ал.3 от ЗОП. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предлагана цена. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, офертата се подава на български език, 

документът по чл.56 ал.1 т.1 ЗОП се представя в официален превод, а 

документите по чл.56 ал.1 т.4 и 5, които са на чужд език, се представят и в 

превод. !!!Изискванията към техниката посочени в техническата 

спецификация са минимални, като участниците могат да предлагат техника с 

еквивалентни показатели в т.ч. ако на места има посочени марки, източник, 

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, те са само 

за да ориентират участника за техническите характеристики на исканата 

техника, като това не задължава участника да оферира съответната марка и 

т.н., а може да оферира еквивалент, който да е подходящ за нуждите и 

изискванията на възложителя, съобразно чл.32, ал.2 от ЗОП. Цялата 

документация за участие в процедурата се публикува на интернет страницата 

на Аграрен университет - Пловдив - www.au-plovdiv.bg, в Профила на 

купувача, в първия работен ден следващ деня на публикуване на решението и 

обявлението в РОП. 

VI.4)Процедури по обжалване 

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 

1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VI.4.2)Подаване на жалби 

Съгласно чл.120 от ЗОП. 

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно 

подаването на жалби 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, 

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
mailto:cpcadmin@cpc.bg


URL: http://www.cpc.bg. 

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 

28.05.2015 г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ 

ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция № 1 - Работни станции с монитори 

1)Кратко описание 

Работни станции с монитори – Общ брой: 128 бр. работни станции и 128 бр. 

монитори 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30213300 

Описание: 

Настолен компютър  

3)Количество или обем 

Работни станции с монитори – Общ брой: 128 бр. работни станции и 128 бр. 

монитори 

Прогнозна стойност, без ДДС 
120000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок в дни 15 

 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция №2 - Медия прожектори 

1)Кратко описание 

Медия прожектори – Общ брой – 39бр. 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30191200 

Описание: 

Ретропрожекционни апарати  

3)Количество или обем 

Медия прожектори – Общ брой – 39бр. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
32000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

javascript:openURL('http://www.cpc.bg')


Срок в дни 15 

 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция №3 – Принтери, МФУ и Скенери 

1)Кратко описание 

Принтери, МФУ и Скенери - Общ брой 69 бр. 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30232110, 30232130, 30210000 

Описание: 

Лазерни принтери  

Цветни принтери за отпечатване на текст и графика  

Машини за обработване на данни (хардуер)  

3)Количество или обем 

Клас 1А: Принтер черно-бял лазерен - 30 броя; Клас 1Б: Принтер черно-бял 

лазерен - 1 брой; Клас 2: Принтер цветен лазерен - 1 брой; Клас 3А: МФУ 

черно-бяло - 25 броя; Клас 3Б: МФУ цветно - 2 броя; Клас 4: Скенер - 10 

броя. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
20000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок в дни 15 

 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция №4 - Преносими компютри 

1)Кратко описание 

Преносими компютри – 15 броя 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30213100 

Описание: 

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)  

3)Количество или обем 

Преносими компютри – 15 броя 

Прогнозна стойност, без ДДС 
20000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок в дни 15 

 



Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция №5 – Професионална копирна машина за Академично издателство 

при Аграрен университет – Пловдив 

1)Кратко описание 

Обособена позиция №5 – Професионална копирна машина за Академично 

издателство при Аграрен университет – Пловдив - 1бр. 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30121100 

Описание: 

Фотокопирни машини  

3)Количество или обем 

Обособена позиция №5 – Професионална копирна машина за Академично 

издателство при Аграрен университет – Пловдив - 1 бр. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
8000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок в дни 15 

 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция №6 – Копирни машини за нуждите на Аграрен университет – 

Пловдив 

1)Кратко описание 

Обособена позиция №6 – Копирни машини за нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив - 2 броя 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30121100 

Описание: 

Фотокопирни машини  

3)Количество или обем 

Обособена позиция №6 – Копирни машини за нуждите на Аграрен 

университет – Пловдив - 2 броя 

Прогнозна стойност, без ДДС 
8000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок в дни 15 

 

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция №7 – Компютърна и офис техника за осъществяване на дейности на 



Аграрен университет – Пловдив свързани с реализация на проект: 

„AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално 

сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., договор за безвъзмездна 

финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на 

Гърция и България 

1)Кратко описание 

Обособена позиция №7 – Компютърна и офис техника за осъществяване на 

дейности на Аграрен университет – Пловдив свързани с реализация на 

проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално 

сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., договор за безвъзмездна 

финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на 

Гърция и България - Общ брой: 8 бр. 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30232110, 30213000, 30121100, 30191200, 30213100 

Описание: 

Лазерни принтери  

Персонални компютри  

Фотокопирни машини  

Ретропрожекционни апарати  

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)  

3)Количество или обем 

Клас 1 – Стационарен компютър – 2 броя; Клас 2: Лаптоп – 3 броя; Клас 3: 

Мултифункционално устройство – 2 броя; Клас 4: Копирна машина – 1 брой; 

Клас 5: Мултимедия – 1 брой. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
10000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок в дни 15 

 

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Обособена 

позиция №8 - Компютърни компоненти за сървърно оборудване – Общ брой 

10 

1)Кратко описание 

Обособена позиция №8 - Компютърни компоненти за сървърно оборудване – 

Общ брой 10. Ъпгрейд на сървърно оборудване - оперативна памет и 

процесори.За обособена позиция №8 изискваме: Оторизация от 



производителя на оборудването издадена на участника с цел запазване на 

гаранционния статус на наличната техника. 

2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

30236100, 30236200 

Описание: 

Оборудване за разширение на памет  

Оборудване за обработка на данни  

3)Количество или обем 

Обособена позиция №8 - Компютърни компоненти за сървърно оборудване – 

Общ брой 10. 

Прогнозна стойност, без ДДС 
7000 валута BGN 

4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение 

Срок в дни 15 

 


