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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

ЗА 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

 ИЗПЪЛНИТЕЛ НА  

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на 

конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично 

обновяване и модернизация на предприятието” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 17 от Постановление № 55 на 

Министерският съвет от 12 март 2007 г. 
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УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

в процедура по открит избор на изпълнител 

с обект:  

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на 

конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично 

обновяване и модернизация на предприятието” 
 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Надяваме се, че настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията 

и подготвите своите предложения за участие в тази процедура по Постановление № 55 на 

Министерският съвет от 12 март 2007 г. (ПМС №55) 

Кандидатите в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в Документацията. 

Офертите на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00 часа до 

изтичане на срока, посочен в пояснителния документ, на адрес: гр. София, ул. Янтра 12,ет.1,  

 

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Димитър Тафров на 

тел. 02/ 944 7223 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

 

І. Условия за участие; 

ІI. Гаранции; 

III. Изисквания за изготвяне и представяне на офертите; 

IV. Необходими документи; 

V. Описание на поръчката. Условия за изпълнение. Технически спецификации; 

VІ. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите; 

VII. Критерии и методика за оценка на офертите; 

VIII.Обявяване на решението на Бенефициента. Прекратяване на процедурата; 

IХ. Сключване на договор; 

Х. Други условия. 

Приложения: 

1. Решение за откриване на процедура по чл. 7 от ПМС № 55 

2. Приложение № 1 – Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител; 

3. Приложение № 2 – Пояснителен документ  по чл. 15, ал. 1;  

4. Приложение № 3 – Изисквания  към  офертите; 

5. Приложение № 4 – Оферта; 

6. Приложение № 5 –Ценова оферта; 

7. Приложение № 6 – Техническа оферта; 

8. Приложение № 7 – Декларация на кандидата; 

9. Приложение № 8 – Декларация за качество по образец; 

10. Приложение № 9 – Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнението 

на поръчката; 

11. Приложение № 10 – Проект на договор; 

12. Приложение № 11 -  Декларация за съгласие на подизпълнител/и (ако се предвиждат да 

участват за изпълнение на поръчката). 

13. Приложение № 12 -  Методика за оценка. 
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I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Всеки кандидат може да представи само една оферта, с която участва в процедурата. Не 
се допуска представянето на различни варианти. Всеки кандидат в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на 
поръчката ще използва и подизпълнители. 

 
Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представя самостоятелно оферта. 
 
Не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на законовите 

изисквания или на някое от условията на бенефициента. Кандидат, за когото е налице някое 
от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 

 
1. Представената оферта е постъпила в незапечатан плик или в нарушена цялост. 
2. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. 
3. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 35, ал. 3 от 

Постановление № 55 на Министерският съвет от 12 март 2007 г., описани в 
документацията; 

4. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия на Бенефициента; 

5. Не може да участва в процедура за възлагане на открит избор кандидат, който: 
5.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

5.2. е обявен в несъстоятелност; 
5.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
5.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и в случай 
че кандидатът е чуждестранно лице и се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 
под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си; 

5.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

5.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 
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осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът 
е установен; 

6. Изискванията по т. 5.1 и 5.5 се отнасят за управителите или за членовете на 
управителните органи на кандидатите, а в случай че членове са юридически лица - за 
техните представители в съответния управителен орган. 

7. Кандидатът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 5.1, т. 5.2, т. 5.3, т. 5.4, т. 
5.5, и т. 5.6 с декларации. При подписване на договора при открит избор, кандидатът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи удостоверения от съответните 
компетентни органи по т. 5.1, т. 5.2, т. 5.3, т. 5.4, и т. 5.6 или нотариално заверени копия 
на посочените документи. В противен случай договор за изпълнение на поръчката не се 
сключва с кандидатът, определен за изпълнител. 

8. При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на изискванията на които 
отговаря основният кандидат по т. 6 и да представят необходимите документи по т. 7. 

9. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред бенефициента промените в 
обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на 
откритата процедура. 
 
Бенефициентът има право по всяко време да проверява заявените от кандидатът 

данни в представената оферта. 
 

II. ГАРАНЦИИ 
 
А. Гаранция за участие 

 
1. Кандидатите представят гаранция за участие в откритата процедура представляваща 

парична сума в размер на 6600 /шест хиляди и шестстотин лева/ лева. Гаранциите в 
парична сума се внасят по банкова сметка на „Междинна станция” ООД със следния текст 
на банковия документ – „Гаранция за участие на процедура по открит избор ………….”: 

 
IBAN: BG54RZBB91551060344803 
BIC: RZBBBGSF 
При Банка: Райфайзенбанк 
 

2. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа от Бенефициента в случаите 
когато Изпълнителят: 
 оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;  
 оспори решението на бенефициента - до решаване на спора;  
 е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

изпълнение на поръчката в едномесечен срок от обявяване на решението за 
определяне на изпълнител на поръчката.  

 когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право да 
пристъпи към упражняване на правата по нея. 
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3. Сумите, внесени като гаранции за участие от кандидатите се освобождават от 
Бенефициентът без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него. 

4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат в договора за възлагане на поръчката. 

 
 
Б. Гаранция за изпълнение 
 

1. Кандидатът, определен за Изпълнител, представя при сключването на договора гаранция 
за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в размер на 3 % от 
стойността на договора за изпълнение. 

2.  Гаранциите в парична сума се внасят по банкова сметка на „Междинна станция”ООД 
със следния текст на банковия документ – „Гаранция за изпълнение на процедура по открит 
избор ………….”: 
 

IBAN: BG54RZBB91551060344803 
BIC: RZBBBGSF 
При Банка: Райфайзенбанк 

 
3. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Бенефициента след приключване на 

договора и при условията посочени в него. 
4. Бенефициентът освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 
 

III. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от бенефициентът и се 
връща на кандидата. 

 
Офертите трябва да бъдат адресирани до „Междинна станция” ООД с адрес за 

кореспонденция: гр. София, ул. Янтра 12,ет.1. Офертите се подават лично от кандидата, 
негов законен или надлежно упълномощен представител на място на посоченият адрес от 
10:00 ч до 17:00 ч всеки работен ден или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка до изтичане на крайния срок. Законните представители се легитимират с лична 
карта и копие от съдебно решение за регистрация и/или решение за вписване на промени. 
Упълномощени представители се легитимират с лична карта и депозират изрично с 
нотариално заверено пълномощно или копие от общо търговско пълномощно с нотариална 
заверка. 

 
2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик /плик „А”/. Върху плика кандидатът 

посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 
електронен адрес. Предлаганата цена се представя в плик “А”. 

3. Върху плик “А” трябва да бъде отбелязана следната информация: 
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„Междинна станция”ООД  
Гр.София, ул.Янтра 12, ет.1 

за участие в процедура за открит избор на изпълнител на поръчка с предмет : 

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на 

конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично 

обновяване и модернизация на предприятието” 

 

 
 Име, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на кандидата. 
 Следното предписание: "Да не се отваря преди разглеждане от страна на 

комисията за оценяване и класиране". 
 Предложението се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на 

бенефициента.  
 Допуска се участие на подизпълнители. 
 Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложения образец, като няма да се 

приемат варианти попълнени на ръка. Офертата не трябва да съдържа механични 
или други явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат. 

 Подаването на предложение означава, че кандидатът, приема изцяло всички 
специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за 
обратното ще доведе до отхвърляне на предложението. 

 
4. При приемане на офертата върху плик “А” се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

5. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва 
5.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период. 
5.2. Когато последният ден от срока съвпада с официален български празник или 
почивен ден, срокът изтича в края на следващия работен ден. 

6. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Документ, 
чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език от заклет 
преводач. 

 
IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 

Съдържание на плик “А”: 
 
1. Документи за регистрация – Заверено от кандидата копие от съдебно решение за 

първоначална регистрация на юридическите лица / документ за самоличност – копие на 
личната карта на кандидата за физически лица; 
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2. Удостоверение за актуално състояние 
3. Информация (справка) свободен текст за общия оборот на участника и за оборота на 

стоките, които са обект на поръчката, през последните три финансови години. 
4. Доказателства за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката през последните 

три финансови години(2009, 2010, 2011) – копия на договори и справка-декларация 
свободен текст за изпълнени договори с посочени суми и контрагенти, придружени с 
препоръки за добро изпълнение. 

5. заверено копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за 
предходните 3 /три/ финансови години (2009, 2010, 2011); 

6. документ за внесена гаранция за участие; 
7. декларации  по образец по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от ПМС №55; 
8. списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и на 

тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; 
9. срок за изпълнение; 
10. оферта по образец; 
11. техническа оферта с отбелязани срок на доставка, Гаранционно обслужване и 

предложение за срок за реакция при повреда; 
12. Ценова оферта – попълнена ценова оферта по образец, подписана и подпечатана от 

лицето, което представлява кандидата; 
13. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата; 
14. проекто–договор – не се попълва, но се подава. 
15. нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява кандидатът 

в процедурата (ако се предвижда от кандидата); 
16. други документи от кандидата доказващи квалификацията на персонала на изпълнителя 

и валидни сертификати по ISO или еквивалентен. 
17. Декларация за съгласие на подизпълнител/и (ако се предвиждат да участват за 

изпълнение на поръчката) 
18. Декларация за качество 
19. Техническа оферта /по образец/, с подробно описание на начина за изпълнение на 

поръчката, в съответствие с изискванията на Бенефициента за изпълнение предмета на 
поръчката, посочени в Техническата спецификация. Офертата следва да съдържа 
информация по всички показатели, заложени в методиката за оценка. 

20. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни от крайния срок за подаване на 
предложения. 

 
 

В случай, че се предвижда участието на подизпълнители задължително се посочва 
стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предметът на обществената 
поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител 

 
V. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 
1. Описание на поръчката. 
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 Предметът на поръчката е: 

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на 

конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично 

обновяване и модернизация на предприятието” 
 
 2. Условия за изпълнение. 
  

Изпълнителят трябва да осигури в срок цялото оборудване и необходимият за 
функционирането му софтуер съгласно предложената оферта, при спазване условията на 
договора за доставка и всички допълнителни изисквания, описани в оперативните 
ръководства на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-
2013”. 
 Плащането се извършва по посочения срок и график в офертата му. 
 Изпълнителят, подсигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване, като времето 
за реакция при повреда на доставените артикули е по посочения срок и график в офертата 
му. 
 Транспортните и товаро-разтоварните разходи за доставката, както и при нужда за 
сервизното обслужване са за сметка на Изпълнителя. Доставката трябва да бъде 
извършена до посочения адрес от представително лице на „Междинна станция” ООД. 
 Изпълнителят подсигурява за своя сметка квалифицирани експерти, които ще провеждат 
обучението на персонала за работата с доставеното оборудване.  
  

 
3. Технически спецификации. 

 

Наименование, описание и технически параметри на продуктите за доставка по 

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект 

„Повишаване на конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния 

пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието” 
 

№ Наименование на актива К-во 
Минимални технически и функционални 

характеристики 

1. Комплект обективи с променливо 

фокусно разстояние, блок за 

управление на обективи с 

променливо фокусно разстояние, 

мотор за управление на  обективи с 

променливо фокусно разстояние, 

1 КОМПЛЕКТА СЪДЪРЖА  
1- обектив 16 - 42мм 

ОБЕКТИВ покриващ стандарта S35 5К и 

тежест на обектива в рамките на 2,2 кг иPL фасунга за 

захват към камерата 

2-обектив 30 - 80мм 
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кабел за мотора за управление ОБЕКТИВ покриващи стандарта S35 5К и 

тежест на обектива в рамките на 2,2 кг иPL фасунга за 

захват към камерата, с възможност и за дистанционно 

управление 

3. Блок за управление на обектива, 

- захранване 12волта, да може да работи 

дистанционно, регулиране и програмиране на 

скоростта на движение на мотора 

4. Мотор със зъбни колела, със стъпка 0,8 мм. 

С модулна концепция, с разкачащ сев кабел и 

възможност колелото да бъде захващано от двете 

страни, възможност за окачване на различни стандарти 

тръби 19 и 15мм.  

2. Комплект устройство за 

дистанционно управление на 

фокуса, относителния отвор на 

обектива, контролер за 

дистанционното управление на 

фокуса, мотор за обектива към 

дистанционното управление на 

фокуса 

1 Комплектът съдържа: 

1. Устройство за дистанционно управление: 

- с възможност за управление на 3 канала. 

- захранване 12 волта 

2. Контролер за устройството 

- с възможност за съвместимост с LDS 

обективи (с висока резолюция и контраст) 

3. Мотор към устройството 

- моторите да са с модулна концепция и 

отделни кабели 

 

3. Сървър за управление на дискови 

масиви и на монтаж на информация 

чрез  XSAN & SAN  технология 

1 
‐ процесор-  

o 1 x Quad-Core Intel Xeon Westmere 2,8 
GHz или еквивалентен ;  

‐ Кеш памет –  
o L3-  12MB на всеки процесор 

‐ оперативна памет –  
o 8GB 1066MHz,  
o тип  DDR3, ECC SDRAM, fully buffered; 
o възможност за upgrade до 32GB 
o интегриран контролер на паметта 

Сървърна операционна система базирана на 

Unix ядро поддържаща следните услуги (SMB/CIFS, 
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IPP), UNIX and Linux (NFS, LPR/LPD), Internet (FTP, 

WebDAV), Справочни услуги: Open Directory 

(OpenLDAP, Kerberos, SASL), NT Domain Controller 

(Samba 3), Backup Domain Controller (BDC), LDAP 

directory connector, Active Directory connector, BSD 

configuration files (/etc), RADIUS, Емайл Услуги: SMTP 

(Postfix), POP and IMAP (Cyrus), SSL/TLS encryption 

(OpenSSL), mailing lists (Mailman), WebMail 

(SquirrelMail), junk mail filtering (SpamAssassin), virus 

detection and quarantine (ClamAV), Calendaring: iCal 

Server (CalDAV, iTIP, iMIP); Компютърно споделяне и 

дистрибуция: Xgrid 2, Networking and VPN: DNS server 

(BIND 9), DHCP server, NTP server, Firewall (IPFW), 

WINS, VPN server (L2TP, PPTP), Поддържани файлови 

системи : HFS+ (journaled, case sensitive), read-only UFS 

and ZFS, Web hosting: Apache web server (2.2 and 1.3), 

SSL/TLS (OpenSSL), WebDAV, PHP (5.2), Perl (5.8.8), 

Ruby (1.8.6), Rails (1.2.3), MySQL 5, Capistrano, 

Mongrel; Подържани услуги за споделяне: Wiki Server 

(RSS), iChat Server 2 (Jabber/XMPP), Професионални 

допълнения : automatic recovery, file system journaling, 

IP failover, Software RAID, disk space monitor, 

Програмнни  Услуги: Apache Tomcat (6), Java Virtual 

Machine (J2SE), Apache Axis (SOAP), WebObjects 5.4 

или еквивалентно 

 Deployment; Подкаст базирани Услуги : 

Podcast Producer 2 

Podcast Capture 

Podcast Composer 

Медиина дистрибуция 
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QuickTime Streaming Server 

QuickTime Broadcaster 
  

‐ Фиксиран диск  
o 2 x 1TB Serial ATA 7200rpm 3GB/s 

‐ Оптичен диск  
o 18х Double Layer 
o DVD±R 
o DVD±RW 
o CD-RW 

‐ Графична карта : 
o Интерфейс PCI express 2.0 
o Процесор - ATI Radeon HD 5770 или 

еквивалентен 
o Памет - 1GB  тип GDDR5 
o Изходи –  

 PCI Express 2.0 
 2 х Minidisplay Port ouputs 
 1 x Dual link DVI 

‐ портове за комуникация :  
o 3 x open full-length PCI Express 2.0 с 

механическа поддръжка на 16-line 
карти, 300W комбинирана мощност за 
всички PCI Express слотове 

o 4 x FireWire 800 ports 
o 5 x USB (версия min. 2.0) 
o headphone с  minijack и вътрешен 

говорител 
o 1 x optical digital input and output 

(TOSLINK) или еквивалентна 
o 1 x analogue stereoline-level I&O minijacks 
o 1 x Multichannel audio Mini Display Port 

‐ LAN : 
o 2 x 10/100/1000BASE - T Ethernet вградени 
o 1 x AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi; 
o 1 x  Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data 

Rate) 
‐ Карта за оптична връзка: 

o 1 x Dual Channel 4GBFiber Channel  PCI 
Express card 

o 1 x Quad Channel 4GBFiber Channel  PCI 
Express card 

‐ Свободни позиции – open buys: 
o 1 x optical drive 
o 4 x internal HDD drive carries 
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‐ Програмируема оптическа мишка 
‐ Клавиатура с полета за цифров набор 

Или по-добри от посочените спесификации 

Инсталиране и конфигуриране : 
 На място от оторизиран от производителя сервиз 

Гаранция и гаранционно обслужване : 
 Срок – 12 мес. 

 Обслужване на място от оторизиран от 
производителя сервиз 

Време за реакция – 3 часа 

4. Професионален дисплей за цветна 

корекция, монтаж и композитинг на 

видео продукция 

2 Размер и тип на панела:  
 24.1" / 61 cm (611 mm diagonal); VA (with 

overdrive circuit) 

 IPS (with overdrive circuit) 

Резолюция: 
 1920 × 1200 (16:10 aspect ratio) 

Ъгъл на зрителното поле : 
 178°, 178° (при контраст 10:1) 

Цветове (maximum) : 
 DVI: 16.77 милиона от палитра от 68 милиарда; 

 DisplayPort: 1.07 милиарда от палитра от 68 
милиона 

Pixel pitch: 
 0.270 × 0.270 mm 

Brightness : 
 270 cd/m2 (maximum) 

 120 cd/m2 or less (recommended) 

Contrast ratio : 
 850:1 

Response time : 
 Gray-to-gray: 6 ms, black-white-black: 12 ms 

Input/Output ports: 
 DVI-I 29 pin × 2 (with HDCP), DisplayPort (with 

HDCP) 

 1 upstream, 2 downstream / USB 2.0 

 

Или по-добри от посочените спесификации 

Инсталиране и конфигуриране : 
 На място от оторизиран от производителя сервиз 
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Гаранция и гаранционно обслужване : 
 Срок – 12 мес. 

 Обслужване на място от оторизиран от 
производителя сервиз 

Време за реакция – 3 часа 

5. Комплект Дисков Масив за работа и 

съхранение на аудио и видео 

файлове и оптичен кабел 

1 1.Капацитет: 
 32TB (16 x 2TB) 

Тип хард-драйв: 
 16 Hot-swappable,  

Подържани системи за форматиране и пренос 

на данни : 

HFS+ (journaled, case sensitive), read-only UFS 

and ZFS 

Host Interface: 
 Dual 4Gb FC channels 

Тип система: 
 2U Rack-Mount 

RAID архитектура: 
 MCC 64 bits processor Proprietary PCI-X 2.0 

 Polynomial ASIC to support high performance 
RAID 6 function 

RAID показатели: 
 RAID levels 0, 1, 3, 5, 0+1, 6, & JBOD Multiple 

RAID selections 

 Online RAID level / stripe size migration, Online 
Array roaming, Online volume set expansion 

 Online capacity expansion and RAID level migration 
simultaneously 

RAID Management: 
 Firmware embedded Web browser-based RAID 

manager via built-in 10/100 Ethernet port 

 Firmware embedded manger via RS-232 port 

 Firmware embedded manager through LCD control 
panel, Field-upgradeable firmware from flash 
ROM 

Monitoring Indicators: 
 System status indication through LCD, LED and 

alarm buzzer 

 All system status can be monitored via Firmware-
embedded Web browser-based RAID manager 
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Операционна система: 
 Независима Unix базирана опрационна система 

Системни изисквания: 
 Mac OS X, Linux & Windows XP/Vista compatible 

или еквивалентни 

2. Оптичен Кабел : FC 100m 62.5/125 

Инсталиране и конфигуриране : 
 На място 

Гаранция и гаранционно обслужване : 
 Срок –  36 мес. 

 Обслужване на място 

Време за реакция – 3 часа 

6. Софтуер за аудио-визуален монтаж 

и графична обработка на 2D & 3D 

ефекти 

 

1 Софтуерен пакет, поддържащ следните 

формати и възможности : 

Видео Формати : 

DV, HDV, Sony XDCAM, XDCAM EX, 

XDCAM HD, Panasonic P2, and AVCHD, Apple ProRes, 

.mov, QuickTime,  

Поддържани камерни формати : 

P2, XDCAM, XDCAM EX and XDCAM HD, 

and AVCHD, RED R3D 

Поддържани технологии : 

OpenGL, iOS support, Unix, Podcast 

 

Да предлагат възможност за: 

- Завършване на работния процес с работа с 

всички познати формати, като това да позволява пре-

конвертирането на материал който да влезе в другите 

софтуери за пост-продукция 

- Добра възможност за работа с текст 

- Работа с вектори 

- Възможност за рисуване (често необходимо 

при създаване на изкуствен терен) 

7. Софтуер за моделиране, анимация, 

рендерининг и композиране  

1 - Притежава тулове за бързо моделиране на 3d 
обекти 
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- Система за анимация 

- Костна система за раздвижване на органични 
същества 

- Particle System за симулация на природни 
явления 

Минимални хардуерни изисквания:  

- Intel® Pentium® 4 1.4 GHz or equivalent 

AMD® processor with SSE2 technology* или 

еквивалентни 

- 2 GB RAM (4 GB recommended)  

- 2 GB swap space (4 GB recommended)**  

- 3 GB free hard drive space  

- Direct3D® 10 technology, Direct3D 9, or 

OpenGL-capable graphics card† (256 MB or higher video 

card memory, 1 GB or higher recommended)  

- Three-button mouse with mouse driver software  

- DVD-ROM drive 

- Microsoft® Internet Explorer® 8.0 internet 

browser or higher or Mozilla® Firefox® 3.0 internet 

browser or higher или еквивалентно 

- Internet connection for web downloads and 

Autodesk® Subscription-aware access или еквивалентно 

 

8. Софтуер за 3D много каналнен, 

много-изгледен, подържащ ЕXR 

обекти композитинг 

1 - Високо адаптивен,  

- Използва мулти-канален режим на цветове 
(възможност за работа с всвеки цвят по 
отделно в RGB среда) 

- висока скорост на работа с големи 32-bit 
изображения  

- висок диапазон за композиране 

- мултифункционален работен процес даващ 
възможност на артиста да завършва задачите с 
лекота. 
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Минимални хардуерни изисквания:  

Intel® Pentium® 4 1.4 GHz or equivalent 

AMD® processor with SSE2 technology или 

еквивалентно 

5 GB disk space available for caching and 

temporary files 

512 MB RAM (minimum requirement) 

Workstation-class graphics card, such as 

NVIDIA Quadro series, ATI FireGL series, R3D 

Rocket, or newer. Driver support for OpenGL 2.0.  

To enable optional GPU acceleration of 

certain effects, you need OpenGL 2.0 with support for 

floating point textures and GLSL. 

Display with at least 1280 x 1024 pixel 

resolution and 24-bit color 

Three-button mouse 

9. Плъгин за рендване софтуер са 

рендиране с възможности за CPU и 

GPU рендеринг 

 

1 
- Ориентиран към мулти-платформи за работа 
- Използва пълния брои на ядрата в процесора 
- Използва система за рендер на части 
- Използва природни закони при рендер на 

сянки, светлини, пречупване на светлина 
- Дава възможност за добавяне на собствени 

скриптове улеснявайки персонализирането на 
работата на артиста 

 

10. UPS – устройство за непръксваемо 

захранване 

1 Тип : 
 On-Line Double Conversion 

Формат : 
 Convertible (Rack/tower) 

Мощност : 
 3000(VA)/2700(W) 

Входове : 
 USBS (USB+Serial) 

Тип изводи : 
 Hard Wire 

Системни изисквания 
 Windows 95 or higher, Mac OS X или 
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еквивалентно 

Или по-добри от посочените спесификации 

Инсталиране и конфигуриране : 
 На място 

Гаранция и гаранционно обслужване : 
 Срок –  24 мес. 

 Обслужване на място 

Време за реакция – 3 часа 

11. Автономен компютърен шкаф с 

прозрачна врата за дисков масив 

 

1 Параметри : 
 Формат 19”  

 минимум 27U 

 Разклонител 8-way Socket Panel Шуко (1U) 

 19in. аранжиращ панел със скоби 40x80 1U 

 Фиксиран рафт 650 мм 1U 

Блок 2 вент.за таван с термостат /18-42U 

Racks/ 

12. Преносими постпродукционни 

работни станции с 13-инчов дисплей 

2  Тяло (кутия) : алуминиево еднокорпусно тяло 

Процесор : двуядрен 2.4GHz/3MB кеш или по-

добър 

Памет: 4GB 1333MHz DDR3 

Дислпей : 13.3” 1280 by 800 resolution Матиран 

дисплей 

Памет : 256MB  

Максимални Размери и тегло: 2.74cm x 

33.03cm x 23.17; тегло 2.13 kg 

Портове : 1 x Mini Display Порт, , 

2 x  USB 2.0 ports, камера 

13. Преносими постпродукционни 

работни станции с 15-инчов дисплей 

3  Тяло (кутия) : алуминиево еднокорпусно тяло 

Процесор : четири ядрен 2.2GHz/6MB кеш или 

по-добър 

Памет: 4GB 1333MHz DDR3 

Дислпей : 15” HD 1680-by-1050 resolution 

Матиран дисплей 

Памет : 1GB GDDR5 

Максимални Размери и тегло: 2.41cm x 36.4cm 
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x 24.9; тегло 2.54 kg 

Портове : 1 x Tunderbolt, 1 x FireWire 800 (up to 

800 Mbps), 

2 x  USB 2.0 ports (up to 480 Mbps), SDXC слот 

за карти 

14. Дигитален фотоапарат - с комплект 

обективи 

1 1. 

пълен размер на сензора 36мм х 24мм  

Начин на захващане М байонет с 

допълнителен сензор за 6 bit кодинг.  

18.5 мегапиксела,  

CCD чип, 

Фотоапарат с rangefinder system. 

ОБЕКТИВИ: 

2. С фокусно разстояние 21мм Т 1.4 , 

покриващ 36мм x 24мм матрица и захващане чрез М 

байонет 

 

3.С фокусно разстояние 75мм Т 2.0, покриващ 

36мм x 24мм матрица и захващане чрез М байонет 

 

4.С фокусно разстояние 50мм Т 0.95, 

покриващ 36мм x 24мм матрица и захващане чрез М 

байонет 

 

15. Много канална звукозаписна 

система 

1 -Поддръжка на 44,1 , 48, 88.2, 96, 192 kHz - 

24/16 bits 

-48 аналогови входове и изходи 

-до 192 вътрешни канала при 48 kHz 

-7 U при 19” окачване 

-RAID архитектура на вътрешното дисково 

пространство 

-Видео плейбек директно от таймлинията 

-9 пинов протокол за управление 
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-EuCon/HUI съвместимост 

-PCIe архитектура на коопроцесорните карти, -

-съвместима с OMF, AAF, MXF, PTS проекти, 

-запис на до 96 моно канала при резолюция 

96kHz,  

-48 аналогови входове и изходи,  

-ниска латенция (под 2 милисекунди),   

-съпътстващ софтуер за монтаж, запис и 

смесване на аудио,  

-интегрирано възпроизвеждане на видео, 

-генериране на уърд клок, -9 пинов протокол за 

управление 

16 Репортажна видеокамера 2 Shoulder Mount Full-HD & SD* Camcorder with 

SxS PRO Solid State Recording, 2/3-inch sensors  

 

17 Карта за разширяване на 

възможностите за формат на запис 

2 SD Option Board  

 

18 32 гигабайта карта с памет 4 Карта с памет SxS-1A серия. 32GB SxS-1A 

memory card for XDCAM EX за запис на 

видеоматериал с капацитет 32 гигабайта  

 

19 64 гигабайта карта с памет 2 Карта с памет SxS-1A серия. 64GB SxS-1A 

memory card for XDCAM EX  

20 Четец за карти 2 Слот съвместим с карта с памет и USB 

интерфейс. 

ExpressCard/34 slot x 1 

Computer Interface  High-speed USB (USB 2.0 

compliant) 

Data Transfer Rate  160 Mb/s (Write), 240 Mb/s 

(Read) 

# Video Output  DC in: EIAJ x 1 

# USB mini (B) x 1 

# ExpressCard/34 slot x 1 
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Remote Control  Not Applicable 

Power Requirements  DC IN: 12 V (for supplied 

MPA-AC1 AC adapter); Power consumption 3W 

 

21 Нормален обектив за видео камера 2 Нормален обектив за видео камера с висока 

резолюция. Минимално фокусно растояние 7.6мм. и 18 

кратно приближаване. w/o extender 

22 Комплект батерии за видеокамера и 

зарядно устройство към тях 

2 Всеки един комплект съдържа: 
 1бр.  зарядно устройство (2 Ch. ENDURA 

Sequential Fast Charger with built-in AC 
Adaptor (60W) ) с възможност за включване на 
2бр. батерии  

2бр. Багерии за видео камера стандарт: V-

Mount, 14.8V 93Wh, презареждаема. 

23 Светодиодно репортажно 

осветление  

2 Светодиодно репортажно осветление с 

възможност за закрепване върху камера и ползваща 

захранване от батерията на камерата. Цветна 

температура 5600К. Вграден контрол на интензитета 

на светене. 

 

24 Адаптор за закрепване на 

видеокамера към статив 

2 Адаптор за закрепване на видеокамера към 

статив.  

11.1 x 1.1 x 3.3" 

(282 x 27 x 80mm) 

25 Статив  2 Статив за видеокамера с флуидна глава и 

телескопичен трипод  с максимално натоварване до 

14кг. DV 12 SB fluid head + tripod DA 100 L + spreader 

SP 100 + cover 100 II 

26 Комплект защитни калъфи за камера 2 Комплекта съдържа:  
 1 бр. текстилна чанта за камера с възможност за 

съхранение и на допълнителните аксесоари на 
камерата  

1бр. прозрачен дъждобран за репортажна 

камера, който освен че предпазва камерата , позволява 
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и снимки при неблагоприятни климатични условия. 

27 Аудиокомплект микрофони за 

репортажна видеокамера 

2 Всеки комплект съдържа: 
 2 бр.  микрофона тип „ брошка”,  позволява запис 

на звук при диалог между двама души. С 
кръгова диаграма на насоченост.Clip-on 
microphone for SK 100 G3, SK 300 G3 and SK 
500 G3, condenser, omni-directional 

 
 1бр.  микрофон тип „дръжка” позволяващ запис 

на звук при водене на интервю от репортер с 
група хора. Кардиоидна диаграма на 
насоченост и вграден предавател 

И необходимите към тях устройства за 

пренос на сигнала между камера и микрофон 
 2бр.  приемници за микрофон с батерийно 

захранване.  EK 300 IEM G3 – 1 EK 300 IEM 
G3 diversity receiver; 1 IE 4 earphones; 2 AA-
size batteries 

2 бр. Предаватели с вход за микрофон тип 

„Джобен”, батерийно захранване 

28 Широкоекранен монитор 1 Широкоекранен монитор с диагонал на екрана 

9 инча и цифрови входове: 3G dual link: HD-SD/SDI, 

HDMI 

Възможност за захранване от батерия V-mount. 

 

29 Преносимото осветление  

 

2 Преносимото осветление представлява куфар с 

по три осветителни тела по  650 W 

 

30 Монтажен компютър 2 Монтажен компютър  

Intel® Xeon® 3500 Series, ECC Memory – 

24GB, HDD - 8TB, Quadro FX4800 или еквивалентно 

Single Six Core, 3.33 GHz, 6GB, NVIDIA 

Quadro 2000 или еквивалентно с подходяща 

операционна система 

31 24 инчов LCD  монитор 4 LCD  монитор 
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 24-inch LCD Monitor 

DVI-I, HDMI, DisplayPort, Component Video, S-

Video, and Composite Video, 400 cd/m2 

 

32 Широко екранен монитор 1 Широкоекранен монитор с пълна висока 

резолюция 1920 х 1080, диагонал на екрана 21.5 инча и 

цифрови входове. 21.5-inch Widescreen Entry-level LCD 

Monitor/w SDI 

 

33 Аудио монитор 2 Два  броя за ляв и десен канал 

Amplifier power /ch Bass 40 W Midrange - Treble 

40 W 

34 Софтуер за монтаж 2 Media Composer Software v 5.5 with Software 

Licensing for PC and Mac - End User  

 

35 Софтуер за обработка на видео, 

изображения и др. 

1 Софтуер за обработка на видео, изображения и 

др. - Софтуер за обработка на видео, изображения и 

др. със специфични възможности. В пакета влизат 

няколко прогроми за визуална обработка на снимков и 

видеоматериал.   

36 Софтуер за добавяне на ефекти 1 Софтуер за добавяне на ефекти - 

Специализиран за работа с монтажни програми. Дава 

възможност за визуална и аудио обработка на 

видеоматериали, позволява добавяне  на цветни 

корекции и много други възможности, които не могат 

да бъдат осъществявани само чрез монтажните 

програми. 

37 софтуер за конвертиране на файлове 1 софтуер за конвертиране на файлове - 

Специализиран софтуер за конвертиране на файлове. 

Конвертира всякакви видове файлове, което позволява 

ги прави съвместими с монтажните програми. В 

противен случай не могат да бъдат обработвани. 

38 Фотоапарат 1     *  21.1 Megapixel Full-Frame Sensor 
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    * 3.0" High Resolution LCD Display 

    * Live View Mode 

    * 1080p Movie Mode 

    * Dust & Weather-Resistant 

    * Self Cleaning Sensor 

    * 3.9 fps Burst Mode 

39 Професионален протоколен 

електронен  суфльор 

2 Професионален протоколен електронен  

суфльор  

Размер на монитора: 17” 

Яркост: 300 Nits 

Формат на изображението: 4:3 

Контраст 1000:1 

Видео входове: BNC; VGA; S-Video 

Операционна система: XP; Vista; Windows 7; 

MAC или еквивалентно 

Двоен екран 

 

40 Интерком 1 Интерком  - Цифрова матрица 

Захранване 220 V 

CPU карта с 8 бр. портове (RJ45) 

Аналогова карта с 8 бр. +6dB входове/изходи 

4 бр. комуникационни панела (по 16 бутона 

всеки) 

 

41 Комплект радиостанции 20 Комплект радиостанции , включва KMC-45 и 

TK-3301                                                      16 канала 

Изходяща мощност 0.5W 

38 (QT/DQT) QT субтонове & DQT цифрови 

кодове 

5 км обхват 

Гласово съобщаване на избран канал 

Вграден Инверсен Скрамблер 

Приоритетно сканиране 
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Индивидуално програмиране на скрамблер и 

VOX функция за всеки канал 

Индикация за слаба батерия 

Батерия Li-Ion 2000 mA 

 
 

 
 Гореизброените технически характеристика следва да се считат за минимални. 

 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 
* Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за определяне на изпълнител, 
ако не представи всички необходими документи или не отговаря на изискванията съгласно 
документацията за участие. При  изготвяне на  офертата, кандидатът трябва да се 
придържа към изискванията за минималните технически параметри на продуктите, 
описани  подробно в  техническите спецификации от настоящата документация, като 
може да оферира и продукти с по-добри от описаните по-горе характеристики.   

 
** Кандидатът е длъжен да съгласува предварително с възложителя изпълнението на 
посочените дейности. 
 
В) Допълнителни условия и изисквания 
 
1. Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: 

 Всеки доставен артикул да е нов, доставен в ненарушена опаковка и изцяло 
функциониращ, придружен от паспорта с техническите характеристики и документите 
уреждащи гаранцията му. 

 Продукта да притежава същите или по добри от  посочените от Възложителя 
технически спецификации.  

 
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: 
 Кандидата да предостави гаранционна поддръжка, стриктно спазвайки условията на 

т.3 „Технически спецификации“ от настоящия документ, както и условията на 
производителя но не по-малко от 12 месеца. 

 При повреда на продукт в рамките на гаранционното обслужване, Кандидата да 
предоставя за временно ползване същия или с подобни технически характеристики 
продукт до отстраняване на повредата. 
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 При повреда по време на гаранционното и извънгаранционното обслужване, кандидата 
да подсигури собствен транспорт за да вземе повредения и след ремонта да върне 
поправения продукт. 

 Кандидата да притежава собствена или наета сервизна база  
 
2. Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на 
процедурата:  

    Всеки артикул трябва да бъде придружаван от оригинал на следните документи: 
- Фактура 
- Гаранционна карта 
- Паспорт с точните технически характеристики 
- Ръководство за употреба за всеки един артикул 

 
3. Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти. 

     Всеки продукт предмет на защита на интелектуалната собственост (ако е 
приложимо), трябва да бъде придружен от документ удостоверяващ право на собственост 
и ползване. 

 
4. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: 

 Кандидата трябва да има квалифициран персонал, притежаващ необходимите им 
сертификати издадени от производителя, че са квалифицирани да внедряват и 
обучавот трети лица за ползването на продуктите. 

 Кандидата трябва да проведе курс за обучение с различните артикули на персонала 
на бенефициента. 

 
5. Подпомагащи дейности и условия от бенефициента.  

 Кандидата трябва да осигури транспортирането и товаро – разтоварните дейности на 
доставката. 
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VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 
Бенефициента след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен 
за тяхното разглеждане. 

Кандидатите в процедурата, или техни упълномощени представители могат да 
присъстват при отваряне на офертите. Представителят се допуска след представяне на 
документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно 
представителство по силата на съдебно решение). 

Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, 
удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. 

В деня, обявен за отваряне на офертите, председателят на комисия отваря 
последователно постъпилите предложения на всички кандидати в откритата процедура по 
реда на получаването им, като съобщава фирмата, седалището и адреса на съответния 
кандидат. 

 
Отваряне на плик “А”: 

1. Комисията първо отваря пликове “А” на всички кандидати по реда на тяхното постъпване. 
Комисията проверява съответствието на документите с представения списък от 
кандидата, а след това и степента на съответствие с предварително обявените от 
Бенефициента условия; 

2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да 
изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелствата, 
посочени в офертата, като определя срок за това; 

3. В случай че Кандидатът не предостави всички изискуеми от Бенефициента документи в 
плик „А“, то същия писмено уведомява участниците за липсата им или за 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които 
следва да се представят допълнително, и определя  пет дневен срок за представянето им. 

4. Комисията предлага на Бенефициента да отстрани от участие кандидат, който: 
а) не е представил някои от допълнително изисканите му документи след дадения му 
допълнителен срок съгласно предходната точка; 
б) поради наличие на обстоятелства по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ПМС №55; 
в) е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително 
обявените условия от Бенефициента; 
г) е представил оферта, която не отговаря на изискванията на настоящата 
документация и изискванията на ПМС №55. 
 

Решението на Бенефициента за отстраняване на предложения от участие в процедурата 
се съобщава писмено на кандидата, като се посочват задължително и основанията за 
отстраняването му, като се изпращат препоръчано с обратна разписка. 

 
1. След разглеждане на документите комисията разглежда Ценовата оферта; 
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2. При отварянето на предложенията – плик „А”, най-малко трима от членовете на комисията 
подписват всички приложения на кандидата, които комисията ще оценява в зависимост 
от предварително обявените критерии; 

3. Ако кандидат е предложил цена, която е по-ниска с 30 % от средната цена на останалите 
оферти, комисията задължително изисква подробна писмена обосновка за предложената 
цена. Комисията определя срок, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от 
получаването на искането на комисията от съответния кандидат. Комисията отстранява 
от участие кандидата, ако не представи в срок писмената обосновка или ако комисията 
прецени, че предложените фактори за по-ниска цена не са обективни; 

4. Комисията класира кандидатите по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените условия и ги оценява съгласно критериите по раздел. VII . 

 
Комисията разглежда и оценява офертите при спазване на изискванията на чл. 43 от 

ПМС №55 и на настоящата документация. 
 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от 
кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за 
обстоятелствата, изложени в офертата. 

 
 
 

VII. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват и класират от комисията 
на база критерий “икономически най-изгодната оферта”, въз основа на следните 
показатели: 

 
 
Финансова оценка — с коефициент на тежест 0,50. 
Финансовата оценка – Офn се образува от следните показатели: 

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 точки. 
Финансова оценка на предложението се изчислява по следната формула: 
 

Офn =
(С мин  х 100) 

С 
където: 
Офn е финансовата оценка на кандидата;  
С мин   е най – ниска цена, предложена в съответната процедура; 
С е предлагана цена от кандидата в процедурата за услуга. 

 
Максималният брой точки е 100.   
 
 

Гаранционно обслужване –  с коефициент на тежест 0,25. 
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Срок за реагиране при повреда в гаранционния срок – Гр се образува от 
следните показатели: 

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 точки. 
Предложението за  гаранционно обслужване се оценява по следната формула: 
 

Гр =
(Г мин  х 100) 

Г   
където: 
Гр е оценката на предложението на кандидата за срок за реакция при повреда в 
гаранционния срок;  
Г мин   е най-краткия срок за реакция, посочен в минути; 
Г е предложението на кандидата за реакция при повреда в гаранционния срок, посочено 
в минути. 

 
Срок на доставка –  с коефициент на тежест 0,25. 

Посочено сумарно брой дни, необходими за доставката на оборудването предмет 
на настоящата процедура.  Посочено сумарно брой дни – Сд е в календарни дни и се 
образува от следните показатели: 
Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 точки. 
Предложението се оценява по следната формула: 
 

Сд =
(Дмин  х 100) 

Дк  
където: 
Сд е оценката на предложението на кандидата за сумарното брой календарни дни, 
необходими за извършване на доставката;  
Дмин е най-малкия брой календарни дни; 
Дк е предложението на кандидата за сумарното брой календарни дни. 

 
 
Общата оценка е сборът от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка, умножени по съответния коефициент на тежест и се определя по следната формула: 
 
 

Крайната оценка Кn = Офn х (0,50) +  Гр х (0,25) + Сд х (0,25). 
 

 
 

VIII. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО 
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В срок до пет работни дни от приключване работата на комисията и предаване на 
протоколите от заседанията, бенефициентът с мотивирано решение обявява класираните 
кандидатите и определя кандидата, класиран на първо място, за изпълнител на поръчката. 

Бенефициентът в срок до 3 дни, считано от датата на издаване на решението, го 
изпраща на кандидатите. 

При писмено искане от страна на кандидат, участващ в процедурата, бенефициентът е 
длъжен в 3-дневен срок да му осигури достъп до протокола на комисията за разглеждане, 
оценяване и класиране на офертите. 

При писмено искане от кандидат бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от 
получаване на искането да предостави копие от протокола. 

Бенефициентът може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в 
протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт, предотвратява, 
ограничава или нарушава конкуренцията. 

 
 
 
IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
Офертите на кандидатите се считат за валидни в срок до 90 /деветдесет/ календарни 

дни, считано от крайния срок за представянето. 
Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с кандидата, избран за 

изпълнител, който към датата на подписване на договора представи:  
1. документите по чл. 31, ал. 4, т. 2 от ПМС № 55; 
2. документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 

При отказ на кандидата, избран за изпълнител, да сключи договор, бенефициентът 
предлага подписването му на следващия класиран кандидат. 

Доставката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, 
представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не 
подлежат на предоговаряне. 

 
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни, 

освен ако изрично не са посочени като работни дни, при спазване изискванията на чл. 72 
от Закона за задълженията и договорите. 

За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните 
разпоредби на Постановление № 55 на Министерският съвет от 12 март 2007 г. 


