
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ______/п/_______   (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 17.12.2019 г.  
 

 

                                                  П Р О Т О К О Л  
                         

                   по чл. 192, ал.4  от ЗОП и чл. 97, ал. 6 от ППЗОП 

  

 
 Днес, 16.12.2019 г. в 15:00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, 

ет.5, конферентна зала,  на основание чл. 192, ал.4  от Закона за обществените поръчки във вр. 

с чл. 97, ал.3 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД-11-29/16.12.2019 г. на Директора на 

РЗИ- Бургас, се събра на открито заседание комисия в състав: 

 Председател: д-р Мариана Кофинова–  Главен секретар на РЗИ-Бургас; 

Членове: 

1. Багряна Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. Цанка Димитрова- началник на отдел "Финансово-счетоводен и организационно 

информационен", Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" 

при РЗИ- Бургас; 

3. Елица  Карагьозова- главен експерт Дирекция "Профилактика на болестите и 

промоция на здравето"; 

4. Гинка Генова- старши експерт в отдел "Организация на здравеопазната система и 

медицинска информатика", Дирекция "Медицински дейности";  

 Комисията се събра, за да отвори и разгледа подадените оферти за избор на изпълнител 

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява ID 9095147 

по реда на Глава 26-та от ЗОП, с предмет: „Доставка на мрежово оборудване за нуждите на 

РЗИ-Бургас“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на мрежово 

оборудване и надграждане на локална компютърна мрежа“; Обособена позиция № 2 „Доставка 

на мрежов суич“. 

  

 І. Списък на участниците, подали оферти:  

 Д-р Мариана Кофинова докладва, че е предадена 1 /един/ брой запечатан непрозрачен 

плик с оферта, върху който е отразено: наименование на участник, адрес, телефон, факс и e-

mail за кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер на офертата от 

деловодния електронен регистър на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката и обособена 

позиция. 

 Председателят на комисията получи Списък с участниците.   
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 Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

  „КОМПЛЕКС 2000“ ООД, гр. Бургас, бул.“Сан Стефано“ № 129. Офертата е 

подадена в РЗИ –Бургас на 16.12.2019 г. в 11:48 ч. с вх. № 26-01-36/16.12.2019 г. 

Относно обособена позиция  № 1 r обособена позиция № 2.  

Комисията констатира, че офертата е постъпила в срок, в запечатана непрозрачна 

опаковка-плик, който е с ненарушена цялост. Предложения, постъпили след крайния срок -

няма. След отмяната с ДВ, бр. 86 от 2018 г. (в сила от 01.11.2019 г.), в  процедурата по Глава 

26-та от ЗОП  за възложителя не е предвидено задължение да  удължава срока за събиране на 

оферти, ако са получени по-малко от три оферти. 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по 

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един 

етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията присъства представител на следния участник: 

 За „КОМПЛЕКС 2000“ ООД- Соня Георгиева- с представено пълномощно; 

На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на 

средствата за масово осведомяване.  

 Преди отваряне на плика с офертата, всички членове на комисията се запознаха с 

утвърдената от директора на РЗИ-Бургас документация за участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: „Доставка на мрежово оборудване за нуждите на РЗИ-Бургас“ по две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на мрежово оборудване и надграждане на 

локална компютърна мрежа“; Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежов суич“. 

 ІІ. Отваряне на предложенията на участниците: 

Комисията не  определя ред за разглеждане на офертите, тъй като има подадена само 

една оферта.  

Комисията отвори подаденото от „КОМПЛЕКС 2000“ ООД предложение. Комисията 

оповести съдържанието на плика с офертата. В изпълнение на чл. 97, ал. 3 ППЗОП Комисията 

оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на мрежово оборудване и надграждане на локална 

компютърна мрежа“ 

Стойност в лв. без ДДС 8390,00 

Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежов суич“ 

Стойност в лв. без ДДС  1287,00 

 

На основание чл. 97, ал.4 ППЗОП  трима от членовете на комисията се подписаха на 

техническото предложение  на участника.  

 С оповестяване на ценовите предложения на участниците приключи публичната част от 

заседанието. Всички документи свързани с обществената поръчка, включително и 

представените предложения за участие, ще се съхраняват в сградата на РЗИ- Бургас, ул. 

„Александровска“ № 120, стая 413. 

 

 ІІІ. Разглеждане и проверка на предложенията на участниците за съответствието 

им с изискваният към личното състояние и поставените критерии за подбор. 

 Комисията продължи работа в закрито заседание, на което беше разгледана офертата на 

участника за съответствието й с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

постановени от възложителя. Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички 

изискуеми от възложителя документи и проверка на съдържанието на представените 

документи, както и дали същите в пълна степен отговарят на изисквания и критерии за 

подбор, определени от възложителя. 



 

 

Комисията установи, че КОМПЛЕКС 2000“ ООД е представило всички документи за 

доказване на изискванията към личното състояние в съответствие със ЗОП и критериите за 

подбор, посочени в обявата на възложителя и комисията констатира, че участникът отговоря 

на поставените изискванията към личното състояние и поставените критерии за подбор. 

 

ІV. Разглеждане на техническите предложения на участниците. 

Относно Обособена позиция № 1: „Доставка на мрежово оборудване и 

надграждане на локална компютърна мрежа“ 

Комисията установи, че „КОМПЛЕКС 2000“ ООД е представило техническо 

предложение, комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя.  

По обособена позиция №1 участникът предлага да достави следната техника: 

- Оптичен кабел: 4F SM 9/125 SLT NSA, м 1, Teldor; 

- Мрежов кабел UTP cat.5: UTP Кабел cat 5Е 4Р 24AWG PVC; 

- 8 портови гигабитови суича D-Link GO-SW-8G/E 8-Port GIGABIT; 

Гаранционен срок: 36 месеца 

 

№ по 

ред 

Техническо предложение на участника 

1 Изграждане на свързаност чрез изтегляне на оптичен кабел между главният 

комуникационен шкаф, който се намира на етаж 3 и комуникационните шкафове на етаж 1 

и етаж 4, приблизително 100м. 

2 Монтаж, настройка и аранжиране на 3 бр. 48 портови гигабитови комутатора. 

3 Монтаж, аранжиране и настройка на 24 портов гигабитов управляем суич layer 3 advanced. 

4 Сегментиране на мрежата на WLAN - ве по отдели и дирекции - общо 21 бр. 

5 Доставка и монтаж на 50 бр. 8 портови гигабитови суича в стаите 

6 Изграждане на свързаност чрез монтаж на мрежов кабел UTP cat.5 положен в кабелни 

канали за връзка между комуникационните шкафове и суичовете по стаите. 

Приблизително 1800м. 

7 Изготвяне  на проект за логическата свързаност  на  компютърната мрежа и 

сегментираността. Изготвяне на графики. 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

поставените от възложителя изисквания и същото ще бъде допуснато до оценяване и 

класиране. 

 

Относно Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежов суич“ 

Комисията установи, че „КОМПЛЕКС 2000“ ООД е представило техническо 

предложение, комплектувано в съответствие с изискванията на възложителя.  

По обособена позиция №2 участникът предлага да достави следния 48 портов ракмаунт 

смарт мениджмънт гигабитов суич с допълнителни 4бр. портове SFP 
 

Параметър Минимални изисквания на 

 възложителя 

Технически характеристики на 

предлаганата техника в 

съответствие с минималните 

изисквания - посочват се 

марка, модел, характеристики 

Захранване Single fixed power supply, 110 to 220V AC Single fixed power supply, 110 to 220V 
AC 

РоЕ Power over Ethernet (PoE). Available PoE 
Power: 370W 

Power over Ethernet (PoE). Available 
PoE Power: 370W 

Маршритризира 
не 

Layer 2 Only Layer 2 Only 

Памет Flash 
memory 

256 MB; RAM: 512 MB DRAM 256 MB; RAM: 512 MB DRAM 

Капацитет за 
маршрутизиране 

104Gbps 104 Gbps 



 

 

Пропускателна 
способност 

Mpps 77.38 Mpps Mpps 77.38 Mpps 

VLAN Мин. 50 макс. 256 Мин. 50 макс. 
256 

Функционалнос 
ти 

IPv6 unicast direct routes: 414; IPv6 unicast 
indirect routes: 128; IPv6 static routes: 16; 
IPv6 multicast groups: 1024; IPv6 security 
ACEs: 256 

IPv6 unicast direct routes: 414; IPv6 
unicast indirect routes: 128; IPv6 static 
routes: 16; IPv6 multicast groups: 1024; 
IPv6 security ACEs: 256 

L3 мрежови 
стандарти 

RFC 1256 - Internet Control Message Protocol 
(ICMP) Router Discovery, RFC 792 - ICMP, 
RFC 791 - IP, RFC 793 - TCP, RFC 768 - 
UDP 

RFC 1256 - Internet Control Message 
Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC 
792 - ICMP, RFC 791 - IP, RFC 793 -
TCP, RFC 768 - UDP 

Сигурност BPDU, Comprehensive 802.1X; 802.lx 
support with NEAT, Multidomain/AAA 
command authorization; ACLS, MAC 
address/Web notification 

BPDU, Comprehensive 802.IX; 802.l x  
support with NEAT, Multidomain/AAA 
command authorization; ACLS, MAC 
address/Web notification 

Гаранция Минимум 36 месеца 36 месеца 

 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на 

поставените от възложителя изисквания и същото ще бъде допуснато до оценяване и 

класиране. 

 

ІV.  Оценка на допуснатите участници. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на ценовото предложение на 

участника. 

По обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2  има само една оферта, поради 

което комисията няма да прави съпоставка по смисъла на чл. 72 ЗОП 

Прогнозна обща стойност на обществената поръчката- и по двете позиции, съгласно 

документацията на възложителя, не следва да надвишава 10 083 лв (десет хиляди, осемдесет и 

три лв.) без вкл. ДДС или 12 100 лв. (дванадесет хиляди и сто лв.) с вкл. ДДС. За Обособена 

позиция №1– прогнозната обща стойност не може да надхвърля над 8 666,66лв. (осем хиляди, 

шестотин шесдесет и шест лв. и шесдесет и шест стотинки) без вкл. ДДС или 10 400лв. (десет 

хиляди и четиристотин лв.) с вкл. ДДС.  За Обособена позиция №2 – прогнозната обща 

стойност не може да надхвърля 1 416.66 лв. (хиляда четиристотин и шестнадесет лв. и 

шестдесет и шест ст.) без ДДС или 1700.00лв. (хиляда и седемстотин лв.) с ДДС. 

Ценовото предложение на „Комплекс 2000“ ООД по Обособена позиция № 1 „Доставка 

на мрежово оборудване и надграждане на локална компютърна мрежа“ е 8390,00 лв. без ДДС 

или 10 068 лв. с вкл. ДДС.  Ценовото предложение по ОП № 1 е в рамките на прогнозна обща 

стойност на обществената поръчката по Обособена позиция № 1. Комисията класира на първо 

място по Обособена позиция  №1 офертата на „Комплекс 2000“ ООД. 

Ценовото предложение на „Комплекс 2000“ ООД по Обособена позиция № 2 „Доставка 

на мрежов суич“ е 1287,00 лв. без ДДС или 1544,40 лв. с вкл. ДДС.  Ценовото предложение по 

ОП № 2 е в рамките на прогнозна обща стойност на обществената поръчката по Обособена 

позиция № 2. Комисията класира на първо място по Обособена позиция №2 офертата на 

„Комплекс 2000“ ООД. 

В резултат на работата си комисията предлага на възложителя да определи за 

изпълнител и да сключи договор за обществена поръчка: 

 По Обособена позиция №1 „Доставка на мрежово оборудване и надграждане на 

локална компютърна мрежа“ -   „Комплекс 2000“ ООД; 

 По Обособена позиция №2   „Доставка на мрежов суич“-  „Комплекс 2000“ ООД. 

 

 



 

 

Настоящият протокол е съставен на основание  чл. 192, ал.4 от ЗОП и е подписан от 

членовете на комисията на 17.12.2019 г.   Протоколът ще бъде представен на Възложителя за 

утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

  

   Комисия в състав: 

   Председател:  __________/п/_______   (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

      /д-р Мариана Кофинова/ 

   Членове          
     1. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Багряна Петкова / 

      

2. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

      /Цанка Димитрова / 

 

 3. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

              / Елица Карагьозова/  

 

     4. ______________/п/_______   Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

                  /Гинка Генова / 

 


