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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№  3460 

 

гр. София, 17.06.2015г. 

 

Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна техника и офис машини за 

нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", открита с Решение № 

3224/04.06.2015г. и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, давам следните 

 

 

Р А З Я С Н Е Н И Я: 

 

 

Въпрос 1: В Приложение № 1 – Указания за попълване на оферта от участника и условия за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Доставка на компютърна 

техника и офис машини за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“, като изисквани документи от участниците, описани в т. 4.3. (стр.5) и като 

част от съдържанието на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ (стр. 9), участника в 

своята оферта трябва да представи: Документи за произход и гаранционни карти на стоките от 

производителя. 

 Производителите или доставчиците издават документи за произход за дадената стока след 

нейното произвеждане. 

Гаранционни карти на стоките се издават за конкретна стока и задължително включват нейните 

сериен номер и модел. Участник в процедурата не би могъл да Ви предостави гаранционни карти, предвид на 

това, че стоката или не е произведена или не се знае, кои точно продукти ще Ви се доставят. 

В тази връзка ще приемете ли предложение с изрична декларация, че документите за произход и 

гаранционни карти на стоките ще съпътстват доставката на оборудването? 

Отговор: От Приложение № 1 – Указания за попълване на оферта от участника и условия за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Раздел II, буква „Б“, т. 4.3. отпада изискването за 

представянето на гаранционни карти от производителя, като остава само изискването за представяне на 

„Документи за произход на предлаганите стоки (в случай, че представените документи са на 

чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език)“ 



Въпрос 2: В Техническа спецификация – Приложение № 3, за позиция 2, Настолен компютър, 

параметър „Хардуерни портове“ е записано: 

„заден панел:…, 1 x цифров (съответстващ на монитора)…; 

преден панел:…, 1 x 3.5 mm комбо жак за микрофон и слушалки“ 

При така зададеното изискване да разбираме ли, че компютъра и монитора трябва да са от един 

производител? 

Отговор: Не е задължително компютърът и мониторът от позиция 2 да са от един производител. Достатъчно 

е да има съответствие на цифровите им портове. 

 

Въпрос 3: В Техническа спецификация – Приложение № 3, за позиция 2, Настолен компютър, 

параметър „Хардуерни портове“ е записано: 

„преден панел:…1 x 3.5 mm комбо жак за микрофон и слушалки“ 

Възложителят ще приеме ли предложение за настолен компютър с: „преден панел:…,1 x 3.5 mm жак 

за микрофон и 1 x 3.5 mm изходен жак за слушалки“, при спазване на всички останали минимални 

технически изисквания? 

Отговор: Възложителят има изискване да има поне един четириконтактен комбиниран жак за микрофон и 

слушалки на предния панел на компютъра. Няма да приеме предложението за исканата промяна в техническата 

спецификация за замяна на това изискване с: „преден панел:…,1 x 3.5 mm жак за микрофон и 1 x 3.5 mm изходен 

жак за слушалки“.  Няма ограничение за допълнителни портове освен изискваните. 

 

Екземпляр от настоящото разяснение да се приложи към документацията за възлагане на обществената 

поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. 

Копие от настоящото Решение да бъде публикувано в профила на купувача на интернет-страницата на ДА 

ДРВВЗ–  www.statereserve.bg, и да бъде приложено към същата процедура като неразделна част от нея. 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ     /П/ 
Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


