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ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 
“АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” ВРАЦА 

 
 

 

У К А З А Н И Я 
 

 
 

І.Предмет на процедурата: 
Доставки по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за 

ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-
обучение 2015-2017г. за нуждите на Природо-математическа гимназия „Академик 
Иван Ценов” гр.Враца: 

Закупуване на 6 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената 
спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на 
училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая. - за 
Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” гр.Враца.   

Финансиране и начин на плащане:  
Финансирането е съгласно Пилотен проект в изпълнение на План за реализация на 

Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), 
Фаза 1: е-обучение 2015-2017, на Министерство на образованието и науката.  

Начин на плащане: по банковата сметка на изпълнителя след представяне на фактура, 
както следва: 

 окончателно плащане – в размер на ценовата оферта на избрания изпълнител, в срок 
до 5 дни, считано от приемане на изпълненото по договора без забележки съгласно 
подписан приемо-предавателен протокол между възложителя и изпълнителя. 

 
Максималната допустима стойност на поръчката трябва да е съобразена с финансовия 

ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е 
посочен в публичната покана като девизна цена, както следва: 

14 770.00лв. с ДДС или 12 309.00 лв. без ДДС 
    

Място за изпълнение на поръчката: 

Мястото за изпълнение на поръчката е Природо-математическа гимназия „Академик 
Иван Ценов” гр.Враца, бул. “Демокрация“ 18. 

 
ІІ. Техническа спецификация 

Всички дейности следва да бъдат реализирани в срок най-късно до 21.01.2016г. 
 

Класираният на първо място участник ще бъде поканен за сключване на договор, ако 
офертата му бъде одобрена от МОН. Ако офертата не бъде одобрена от МОН, 
възложителят няма да сключи договор.  
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Закупуване и инсталиране  на 6 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно 
приложената спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда 
на училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая - 
да поддържа операционни системи Windows, MAC OS, iOS, Android, Chromebook, за 
Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” гр.Враца 
Преложеното оборудване трябва да отговаря на миниманите технически 
изисквания дефинирани от Приложение 1 

 
Инсталирането на оборудването включва следните дейности: 

1. Радиопланиране на WiFi мрежата  
2. Окабеляване и свързване на закупеното WiFi оборудване  
3. Конфигурация на WiFi оборудването -  

a. да бъдат конфигурирани така че ТД трябва да могат поддържат 
функционалност PSK (pre shared key) спрямо отделния потребител по 
сигурен и скалируем начин. 

b. да бъдат конфигурирани така че да могат да осигуряват функционалност 
за наличие на отделни мрежи за гости и генериране на акунти за гости 
като оторизация на гости с парола по време, оторизация без парола, 
възможности за промяна логото на портала за гости, изпращане на 
генерирана парола за гости по е-мейл, генериране на парола за гости за 
неограничен брой гости. 

c. да бъдат конфигурирани така че ТД трябва да могат да осигуряват 
функционалност по разпознаване на приложенията използвани от 
свързаните WiFi клиенти. 

d. да бъдат конфигурирани така че TД и системата за конфигуриране, 
наблюдение и управление трябва да притежават изброената по-долу 
функционалност. 

e. да бъде активирана  вградена функция за автоматично осигуряване на 
клиенти с даден профил за връзка, без администриране от ИТ персонал. 

f. към момента училищната мрежа е разделена на четири логически мрежи 
посредством стандарта 802.11q три VLAN, vlan tag id 11 за 
администрация, vlan tag id 11 за компютърни кабинети, vlan tag id 12 за 
WiFi мрежа, vlan tag id 10 за администриране на оборудването 
аналогично трябва да бъдат настроени и ТД. 

g. да бъдат конфигурирани за Достъп за гости с напълно интегрирана 
фунционалност за гости със следните характеристики: 

- Удостоверяване с индивидуална парола 
- Удостоверяване без парола 
- Индивидуално лого на Web портала за гости 
- Възможност за свързване през Web портала на Zero-IT 

активиране на у-ва 
- Изпращане на паролата за гости през Email или SMS 
- Генериране на парола за неограничен брой гости едновременно 
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Приложение 1 

Минимални изисквания към 802.11a/b/g/n/ac Точките за Достъп 
Изисквания към точките за достъп (ТД) 
1. Точките за Достъп (ТД) трябва да поддържат 802.11a, 802.11b, 802.11g стандарта. ТД 

също трябва да поддържат 802.11n стандарта в 2.4 и 5 GHz лентите едновременно. 
ТД също трябва да поддържат 802.11 ac стандарта в 5 GHz лентата. 

2. ТД трябва да поддържат WPA2 Personal/Enterprise оторизация и AES/CCMP 
кодиране. 

3. ТД трябва да бъдат сертифицирани от Wi-Fi Alliance и да поддържат: WMM, WMM-
PS, 802.11d, 802.11h и 802.11e. 

4. ТД трябва да отговарят на следните регулаторни изисквания: 
 

САЩ: 
FCC CFR 47 Part 15B; 15.107, 15.109 
FCC CFR 47 Part 15C; 15.247 
FCC CFR 47 Part 15E; 15.407 
 

Канада: 

ICES-003 
RSS-GEN 
RSS-210 Annex 8 
RSS-210 Annex 9 
 

Европа: 

EN 50385 
EN 62331 
EN 60950 
ETSI EN 300 328 
ETSI EN 300 019 
ETSI EN 301 489 
ETSI EN 301 893 
 

5. ТД (вкл. Моделите с 3 потока) трябва да могат да бъдат захранвани от 802.11af PoE. 
6. ТД трябва да поддържат Transmit Beamforming (Формиране на насочени лъчи при 

предаване). 
7. ТД трябва да поддържат технология на адаптивни насочени антени. Тази технология 

трябва да може да насочва енергията в необходимата посока и да минимизира 
интерференцията от други устройства. Още: 

а. Специфицирайте броя адаптивни насочени антенни елементи 
b. Специфицирайте дали антената може да се пренастройва от вертикална към 

хоризонтална поляризация 
с. Антената трябва да осигури минимум 4dBi физическо усилване и минимум 10dB 

потискане на интерферентни сигнали 
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8. ТД трябва да поддържат следните техники: 
a. Polarization Diversity с Maximal Ratio Combining (PD-MRC) 
b. Maximum Likelihood Decoding (MLD) 
c. Low Density Parity Check (LDPC) 
d. Space Time Block Coding (STBC) 
e. Packet Aggregation 
f. Round Trip Time (RTT) & Delay of Arrival (T-DoA) Time-Client distance измерване 

for “tagless” услуги по позициониране 
9. ТД трябва да поддържат DFS (Dynamic Frequency Selection) в 5Ghz лента и да са 

минимум EN 301 893 v1.6.1 съвместими. 
10. Трябва да има механизъм за сигурност в комуникацията ТД-Контролер. 
11. ТД трябва да могат да бъдат автоматично обновявани с нова версия на софтуера 
12. ТД трябва да могат да бъдат внедрявани в същия LAN/IP subnet като контролера 

или в друг subnet разделен с рутери. 
13. ТД трябва да поддържат селкция на канала по следните методи: 

a. автоматично 
b. автоматично чрез background scanning (сканиране) 
c. ръчно 

14. ТД трябва да могат да адаптират радиоканалите, за да осигурят максимален 
капацитет 

15. ТД трябва да поддържат приоритизиране на лентата от 5ГХц 
16. Apple са приели 802.11k and 802.11r стандартите, за да могат да осигурят 

“незабележим” роминг на устройствата по време на VoIP разговор и затова ТД 
трябва да поддържат тези стандарти. 

17. ТД трябва да поддържат механизъм на “air-time fairness” 
18. ТД трябва да поддържат балансиране на броя абонати 
19. ТД трябва да поддържат 802.11 стандартни MAC протоколи 
20. ТД трябва да са работоспособни дори когато не са свързани към Ethernet port и да 

се свържат към Основната мрежа по радиотехнология. 
21. Антените на ТД трябва да са вградени в радио хардуера 

a. Външни антени трябва да могат да се поддържат за ТД за външен монтаж 
22. ТД трябва да имат следните монтажни характеристики 

a. Монтаж на тавани 
в. Механизъм за превенция на кражби 
23. ТД трябва да имат най-малко два Ethernet порта. Също: 

a. Ethernet портовете трябва да могат да се администрират дистанционно 
b. Ethernet портовете трябва да поддържат 802.11q VLAN tagging и Trunk, General и 

Access режими 
c. Ethernet портовете трябва да поддържат 802.1x Authenticator или Supplicant 

режими 
24. ТД трябва да поддржат 802.1q VLAN tagging и tagging на всеки WLAN. 
25. ТД трябва да поддържат до 500 едновременни връзки 
26. ТД трябва да поддържат минимум 16 BSSIDs за ТД за различни потребителски 

услуги. 
27. Air-time ефективността трябва да е максимална 
28. ТД трябва да поддържат функцията Спектрален Анализ 
29. ТД трябва да поддържат ToS тагвани пакети. 
30. ТД трябва да поддържат multicast към unicast. 
31. ТД трябва да поддържат DHCP опция 82 
32. Администратора трябва да може да изключва светлинната индикация на 

устройствата 
33. За целите на поддръжката Администратора трябва да може да прихваща пакети. 
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34. ТД за външен монтаж трябва да са IP-67 ,-40°C до 65°C. 
35. ТД за външен монтаж трябва да имат втори PoE out порт за захранване на ССТВ 

камери. 
36. ТД трябва да поддържат т. нар Native User Onboarding (Zero-IT Activation)– да имат 

вградена функция за автоматично осигуряване на клиенти с даден профил за връзка, 
без администриране от ИТ персонал. 

37. ТД трябва да могат поддържат функционалност PSK (pre shared key) спрямо 
отделния потребител по сигурен и скалируем начин. 

38. ТД трябва да могат да осигуряват функционалност за наличие на отделни мрежи за 
гости и генериране на акунти за гости като оторизация на гости с парола по време, 
оторизация без парола, възможности за промяна логото на портала за гости, 
изпращане на генерирана парола за гости по е-мейл, генериране на парола за гости за 
неограничен брой гости. 

39. ТД трябва да могат да осигуряват функционалност по разпознаване на 
приложенията използвани от свързаните WiFi клиенти. 

40. TД и системата за конфигуриране, наблюдение и управление трябва да притежават 
изброената по-долу функционалност. 
 

Функционалност                                                Описание 
Адаптивни антени - Точките за достъп трябва да притежават адаптивни антени 

(антенни решетки) способни да генерират различни модели на приемане на полезния 
сигнал и да формират тесни насочени лъчи при предаване за осигуряване на максимално 
качество, намаляване на смущенията, увеличаване на капацитета и надеждността. 

Портал за връзка на потребителите - Native user Onboarding (Zero-IT Activation) - 
Трябва да има вграден портал за автоматично свързване на потребители с даден профил на 
връзка, без ИТ администрация. 

Генериране на т.нар Pre Shared key за отделен потребител (DPSKTM) - 
Динамичната PSK технология трябва да позволи обезпечаване на индивидуален ключ за 
всеки потребител по сигурен, скалируем и лесен начин.  

Polarization Diversity with MRC (Maximal Ratio Combining ) - Интелигентните антени 
трябва да поддържат едновременно хоризонтална и вертикална поляризация, за да 
осигуряват винаги отлично качество на връзка при непрекъснато променящото се 
местоположение на крайните у-ва. 

Достъп за гости - Напълно интегрирана фунционалност за гости със следните 
характеристики 

 Удостоверяване с индивидуална парола 
 Удостоверяване без парола 
 Възможност за индивидуално лого на Web портала за гости 
 Възможност за свързване през Web портала на Zero-IT активиране на у-ва 

Портал за гости 
 Изпращане на паролата за гости през Email или SMS 
 Генериране на парола за неограничен брой гости едновременно 

 
Разпознаване и статистика за използваните приложения - Тази функционалност 

трябва да разпознава автоматично и показва 10-те най-често използвани приложения от 
клиентите. Трябва да има възможност за добавяне на допълнителни приложения за 
показване. Трябва да може да се формират политики по забрана на дадени приложения на 
база име на домейн или номера на портове. 
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Графичен интерфейс - Wizard базирана конфигурация. Всички менюта трябва да са 
бързо достъпни и лесни за конфигуриране. 

 
 

ІІІ. Условия за участие 
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и техни обединения. 
В случай, че Участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, тогава 

участниците в обединението/сдружението/консорциума трябва да представят документ, 
подписан от тях. Като минимум документът задължително трябва да съдържа клаузи, 
които да гарантират, че: 

 всички членове на обединението/сдружението/консорциума са отговорни за 
изпълнението на договора;  

 всички членове на обединението/сдружението/консорциума са задължени да 
останат в него за целия период на изпълнение на договора. 

Участниците в обединението/сдружението/консорциума трябва да определят едно лице, 
което да представлява обединението/сдружението/ консорциума пред трети лица, по 
време на изпълнение на поръчката. В документа те трябва да определят и наименованието 
на участника. Не се допускат никакви промени в състава на 
обединението/сдружението/консорциума след подаването на оферта. 

Документът за създаване на обединението/сдружението/консорциума задължително се 
прилага към офертата на участника. 

Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в 
поканата и настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. 

Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в 
процедурата.  

Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено 
лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е 
възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да 
представлява повече от един участник. 

От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 
1/ Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите 

указания; 
2/ Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с 
изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им; 

3/ Когато участникът не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, б. а, б, в, г, д и ал.5 от 
ЗОП, посочени от възложителя в образеца на декларация към документацията за участие. 

4/ Когато участникът е в съдружие с друг участник, но представя самостоятелна оферта. 
Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за 

което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, 
б. а, б, в, г, д и ал.5 от ЗОП, посочени от възложителя в образеца на декларация към 
документацията за участие. 
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IV.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Офертата трябва да съдържа следните документи: 
1. Административни данни (по образец);  

2. Регистрационни документи на участника: 

 копие от документа за регистрация или ЕИК /единен идентификационен код/ 
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР 
участниците- юридически лица или еднолични търговци, представят и 
удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 
която са установени; 

 копие от документа за самоличност, когато участник е физическо лице; 
 документ за регистрация на чуждестранното юридическо лице или тяхно 

обединение в официален превод, издаден от държавата, в която са установени. Ако 
участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. Ако участникът е чуждестранно 
физическо лице следва да представи в официален превод документа си за 
самоличност, издаден от държавата, в която е установен. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. а, б, в, г, д и ал. 5 ЗОП 
(по образец). 

4.Декларация за участието на подизпълнители (по образец). 
5.Декларация от подизпълнител (по образец) – ако е приложимо. 
6. Техническо предложение, съгласно представения образец. 
7.Ценово предложение, съгласно представения образец. 
8. Парафиран на всяка страница проект на договор, съгласно представения образец. 
9. Минимално изискване е участникът да притежава сертификация по ISO 9001-2008 – 

система за управление на качеството или еквивалент или да представи други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството 
 

Участникът следва да представи и: 
1.Доказателства, че е оторизиран представител на производителя на оборудването, което 

предлага. 
2.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени 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 списъка се посочват предмета, стойността, датите и контрагентите по изпълнените 
доставки, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността 
си. 

Участникът прилага доказателство за всяка извършена доставка, посочена в списъка под 
формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.  
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Минимално изискване е участникът да има успешно изпълнени минимум 2 (две) 
доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години 
(считано до датата за представяне на оферти). 

Под доставки „еднакви с предмета на поръчката“ се разбира доставка на цялата 
съвкупност от системата /безжична мрежа и софтуер за управление на класна стая/ в 
сферата на началното и/или средно образование. 

Под доставки „сходни с предмета на поръчката“ се разбира доставка на цялата 
съвкупност от системата /безжична мрежа и софтуер за управление/ за администрации 
и/или офиси.  

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 

3. Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти 
за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или 
еквивалентна система за качеството. 

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 
други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за управление 
на качеството. 

Минимално изискване е участникът да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – 
система за управление на качеството или еквивалент или да представи други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват 
WiFi. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 

 
V. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност 

за представяне на варианти в офертите.  

 
VІ.  Разходи за офертата и срок на валидност на офертата: разходите за 

изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 
възложителя участниците не могат да се предявяват, каквито и да било претенции за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 
независимо от резултата или самото провеждане на процедурата. 

Срокът на валидност на офертите на участниците следва да бъде не по-кратък от 30 дни, 
считано от крайната дата определена от възложителя за получаване на оферти. 
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VІІ. Комуникации 

Всички комуникации и действия на възложителя към участниците, свързани с 
настоящата процедура са в писмен вид. 

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при 
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 
комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за 
комуникация трябва да са общодостъпни. Обменът и съхраняването на информация в хода 
на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, 
достоверността и поверителността на офертите. 

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано 
писмо с обратна разписка или куриерска служба, или чрез използване на друго 
общодостъпно средство. 

За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало до 
адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е 
информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме 
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса 
известен на изпращача. 

Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на 
настоящата процедура съгласно разпоредбата на чл. 101ж от ЗОП. 

 
VIII. Оферта 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в тези 
указания.  
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 
обявени от възложителя. 

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 
процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, независимо от 
това дали участва самостоятелно или като участник в обединение. 

Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. 

Условията в образците, публикувани в профила на купувача на Природо-
математическа гимназия „Академик Иван Ценов” гр.Враца http://pmg-
vratsa.org/index.php/2015-11-16-12-56-54  са задължителни за участниците и не могат да 
бъдат променяни от тях. 

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, 
съгласно удостоверението за актуално състояние (или упълномощените от него). 

http://pmg-vratsa.org/index.php/2015-11-16-12-56-54
http://pmg-vratsa.org/index.php/2015-11-16-12-56-54
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Всички документи, които участника представя, трябва да са валидни към датата на 
подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил изрично друг срок. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.а, б, в, 
г, д и ал.5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, 
участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и 
удостоверения за актуално състояние. 

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят 
няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях 
като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни. 

Възложителят може да разкрие предоставената му конфиденциална информация в 
следните случаи: 

а) Когато информацията се разкрива пред компетентни власти в изпълнение на законово 
задължение. 

б) Когато информацията е станала общодостъпна, без това да е резултат от акт или 
пропуск на Възложителя. 

Невъзможността участникът да предостави цялата информация, изисквана в 
документацията или ако представи оферта, неотговаряща на изискванията в 
документацията, при всички случаи е риск за участника и води до отстраняването му. 

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. 
В горния десен ъгъл на плика се изписва: 

Адрес: Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” гр.Враца 
бул. “Демокрация“ 18  
п.к. 3000, гр. Враца, обл. Враца 

За участие в обществена поръчка с предмет: Доставки по пилотен проект в изпълнение 
на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и 
науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г. за Природо-математическа 
гимназия „Академик Иван Ценов” гр.Враца: 

Закупуване на 6 броя високоскоростни Wi Fi рутери, съгласно приложената 
спецификация, за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на 
училището, закупуване на 12 броя лицензи за софтуера за управление на класна стая  за  
нуждите на Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” гр.Враца, 

В долният ляв ъгъл на плика се посочва името на участника, адрес за кореспонденция на 
участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.  

Желаещите да участват в процедурата за избор на изпълнител на посочената доставка 
подават лично или чрез упълномощено лице офертите си на адрес: гр. Враца, бул. 
“Демокрация“ 18, Секретар. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва 
друг начин за представяне.  

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя в посочения краен срок. 

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си.  
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Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

 
IХ. Приемане на оферти / връщане на оферти 

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата 
и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.  

За подаването на офертата на участника се издава документ. 
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на 
подателя. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

 
Х. Провеждане на процедурата 

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с 
вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се 
включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с 
предмета на поръчката. 

След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4.  

Офертите се отварят на 21.01.2016г. в 14.00 часа в Конферентната зала на Природо-
математическа гимназия „Академик Иван Ценов” гр.Враца. 

След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по 
един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 
предложения. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и 
за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 
след което се изпраща на участниците. 

 
ХІ. Критерии за оценяване 
Метод на оценяване: Икономически най-изгодна оферта 

І. ПОКАЗАТЕЛИ: 
1. Предложена цена – П1 
2. Степен на съответствие – П2 
3. Оторизация – П3 
4. Сертификация по ISO – П4 
5.  Изпълнени проекти  – П5 
6.  Доставка, инсталиране, гаранция – П6 
 

ІІ. ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО: 
1. П1 – 10% (0,10) 
2. П2 – 20% (0,20) 
3. П3 – 30% (0,30) 
4. П4  - 20% (0,20) 
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5. П5  - 10% (0,10) 
6. П6  - 10% (0,10) 
 

ІІІ. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН БРОЙ ТОЧКИ: 
1. П1 –  10 точки 
2. П2 – 10 точки 
3. П3 – 10 точки 
4. П4  - 5 точки 
5. П5  - 5 точки 
6. П6 – 10 точки 
 

ІV. СИМВОЛНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ: 
1. П1 - Тц 
2. П2 - Тсс 
3. П3 – То 
4. П4 – Тс 
5. П5 – Тп 
6. П6 – Тд 
 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ 
ПОКАЗАТЕЛ: 

1. “Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 
комплексната оценка – 0.10.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 

С min 
Т ц  = 10   х    -----------------,  където : 

C n  
 “10” е максималните точки по показателя ; 
 “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; 
 “Cn” е цената на n- я участник. 
 

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: 
П 1 =  Т ц   х   0.10, където: 

 “0.10” е относителното тегло на показателя. 
 
 

2. “Степен на съответствие” на техническото задание на възложителя и предложените 
технически характеристики от участника, с максимален брой точки – 10 и относително 
тегло в комплексната оценка – 0.20.   
Задължителни условя:  Предложеният продукт трябва да покрива минималните 
технически изисквания дефинирани в Приложение 1 



13 
 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които са с технически 
характеристики еднакви на техническото задание на възложителя. Точките по показателя 
за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблица № 1. 

Таблица № 1 за показател К 2 
Критерий 

№ 
Параметри Точки 

1 2 3 
1. 1. Точките за Достъп (ТД) трябва да поддържат 

802.11a, 802.11b, 802.11g стандарта. ТД също трябва 
да поддържат 802.11n стандарта в 2.4 и 5 GHz 
лентите едновременно. ТД също трябва да 
поддържат 802.11 ac стандарта в 5 GHz лентата. 

1 точка 

2.  ТД трябва да поддържат WPA2 Personal/Enterprise 
оторизация и AES/CCMP кодиране. 

1 точка 

3.  ТД трябва да бъдат сертифицирани от Wi-Fi 
Alliance и да поддържат:  
WMM, WMM-PS, 802.11d, 802.11h и 802.11e. 

1 точка 

4.  Адаптивни антени - Точките за достъп трябва да 
притежават адаптивни антени (антенни решетки) 
способни да генерират различни модели на 
приемане на полезния сигнал и да формират тесни 
насочени лъчи при предаване за осигуряване  
на максимално качество, намаляване на 
смущенията, увеличаване на капацитета и 
надеждността. 

1 точка 

5.  Портал за връзка на потребителите - Native user 
Onboarding (Zero-IT Activation) - Трябва да има 
вграден портал за автоматично свързване на 
потребители с даден профил на връзка, без ИТ 
администрация. 

1 точка 

6.  Генериране на т.нар Pre Shared key за отделен 
потребител (DPSKTM) - Динамичната PSK 
технология трябва да позволи обезпечаване на 
индивидуален ключ за всеки потребител по 
сигурен, скалируем и лесен начин. 

1 точка 

7.  Polarization Diversity with MRC (Maximal Ratio 
Combining ) - Интелигентните антени трябва да 
поддържат едновременно хоризонтална и 
вертикална поляризация, за да осигуряват винаги 
отлично качество на връзка при непрекъснато 
променящото се местоположение на крайните у-ва 

1 точка 

8.  Достъп за гости - Напълно интегрирана 
фунционалност за гости със следните 
характеристики 
• Удостоверяване с индивидуална парола 
• Удостоверяване без парола 
• Възможност за индивидуално лого на Web 
портала за гости 
• Възможност за свързване през Web портала 

1 точка 
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на Zero-IT активиране на у-ва 
Портал за гости 
• Изпращане на паролата за гости през Email 
или SMS 
• Генериране на парола за неограничен брой 
гости едновременно 

9.  Разпознаване и статистика за използваните 
приложения - Тази функционалност трябва да 
разпознава автоматично и показва 10-те най-често 
използвани приложения от клиентите. Трябва да 
има възможност за добавяне на допълнителни  
приложения за показване. Трябва да може да се 
формират политики по забрана на дадени 
приложения на база име на домейн или номера на 
портове. 

1 точка 

10.  Графичен интерейс - Wizard базирана 
конфигурация. Всички менюта трябва да са бързо 
достъпни и лесни за конфигуриране. 

1 точка 

Максимално възможни точки по показател   
“Степен на съответствие” – Т сс 

10 точки 

 
Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: 

П 2 =  Т сс   х   0.20, където: 
 “0.20” е относителното тегло на показателя. 
 
3. “Оторизация”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,30. 
Максималният брой точки получава офертата, на доставчик оторизиран представител на 
производителя на оборудването. 
 

Задължително да се предостави списък на търговските и сервизни центрове които да 
включва: 
1. Адрес на най-близкият търговски и сервизен център 
2. Лице за контакти – най-малко две 
3. Телефон и e-mail за контакти 
 
Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 
П 3 =  Т о   х   0,30 , където : 

 “0,30” е относителното тегло на показателя. 
     

 
4. „Сертификация по ISO“  с максимален брой точки – 5 и относително тегло - 

0,20. 
Максималният брой точки получава офертата, на доставчик който има валиден 
сертификат ISO-9001-2008 с област на приложение WiFi. 
 
Точките по четвъртия показател на n – я участник се получават по следната формула: 

П 4 =  Т с   х   0,20 , където : 
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 “0,20” е относителното тегло на показателя. 
 

 
5. “Изпълнени проекти”, с максимален брой точки – 5 и относително тегло - 0,10. 
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в 
таблицата. 
 
Таблица за показател К 5 

№ Изпълнени проекти Точки 
1 2 3 

1. 2 успешно изпълнени проекта в сферата на началното и 
средното образование 

1 точка 

2. 2 успешно изпълнени проекта в сферата на средното 
образование 

2 точки 

3. 3 и повече  успешно изпълнени проекти 2 точки 
Максимално възможни точки по показател   
“Условия на гаранционен сервиз” – Т п 

5 точки 

Точките по питият показател на n- я участник се получават по следната формула: 
 

П 5 =  Т п   х   0,10 , където : 
 “0,10” е относителното тегло на показателя. 
 
6. “Доставка, инсталиране, гаранция”, с максимален брой точки – 10 и относително 
тегло - 0,10. 
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в 
таблицата. 
 
Таблица за показател К 6 

№ Параметри Макс 
Точки 

1 2 3 
1. Срок на доставка след подписване на договор: 

- До 2 седмици -2т. 
- До 3 седмици – 1т. 

2 точки 

2. Срок за инсталация след доставка: 
- До 1 седмица -2т. 
- До 2 седмици – 1т. 

2 точки 

3. Гаранция на оборудването: 
- - 2 години – 2т. 
- - 1 година -1т. 

2 точки 

4. Гаранционен сервиз: 
-Време за реакция до 5 часа – 1т., над 5 часа – 0,5т. 
-Време за отстраняване на повреда същия работен ден -1т, 
следващия – 0,5т. 

2 точки 

5. Конфигурация и интегриране на платформа за е-обучение 1 точка 
6. Обучение за използване на: 

-Оборудване – 0,5т. 
-Софтуер – 0,5т. 

1 точка 




