
 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Изработка, доставка и 

монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-769/26.06.2017 г. на 

Генералния директор на БНР, се проведе на 26.06.2017 г. от 10.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Николай Кирилов – ръководител сектор в отдел „АДУС“ 

Членове: 1. Анна Гръменова - счетоводител отдел „Счетоводство“ 

2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

 II. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът Кооперация „Панда“ е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното:  

- в Част IV, буква „В“, т. 6 от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че разполага със 

специалист – технолог, със следно техническо образование по дървообработване  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 107, т. 1, във 

връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, предлага участникът Кооперация 

„Панда“ да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви: 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на поставените критерии за 
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подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 

участникът не е доказал съответствието си с критерия за подбор, посочен в т. III.1.3.), 

подточка 1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.1.3 от документацията за 

участие в процедурата, да разполага с технически персонал с определена 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката – специалист „технолог“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: техник със средно техническо 

образование, специалност „Вътрешна архитектура“ или еквивалентна. 

Решението е взето единодушно. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите 

предложения на участниците по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Геотехкопер“ ООД 

Участникът е описал подробно начина на изпълнение на поръчката, съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата. 

Посочил е детайлно описание на последователността на етапите, които ще се следват 

и тяхната взаимосвързаност за извършване на отделните дейности за изпълнение на 

поръчката, а именно: 

- Правила за изпълнение осигурени при оптимални условия за изработка, 

доставка и монтаж на мебелно обзавеждане при контролирани условия; 

- Организация на производствения процес:  всяка задача е описана от какво 

лице и с каква компетентност ще бъде извършвана съгласно изискуемите наредби и 

стандарти в българското законодателство; 

- Видовете инструменти, които ще бъдат използвани за всеки отделен етап на 

изпълнението – изработка, монтаж; 

- Всяко лице, което ще отговаря за изпълнението на задачите е показано, какви 

конкретни самостоятелни задължения ще има съгласно компетентността и 

квалификацията, която притежава. На ниво отделна задача участникът е описал 

самостоятелно възложените задачи на лицата с ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати. 

- Технологична последователност на дейностите по производство на мебелно 

обзавеждане, описано в отделни задачи; 

 Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация, с което ще 

гарантира качествено изпълнение на поръчката. Отговорен за осъществяването на 

контрола ще бъде ръководителят на екипа. Контролът включва следните дейности: 

- Управление на рисковете - ще се оценяват по математически модел; 

- Анализ и оценка – матрица за управление на риска с пет нива на всяко от 

измерванията; 
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- Категоризиране на рисковете в съответствие с важността им; 

- Мониторинг на риска чрез непрестанен контрол и надзор върху дейността; 

- Контрол по спазване на изготвените графици за работа; 

- Постоянен контрол върху ангажираността на всички участници;  

- Подробно разписана таблица по отношение на вероятността от поява на 

рискови въздействия; 

Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката: 

- Срок за изпълнение – 30 календарни дни. 

- Гаранционен срок – 12 месеца. 

- Срок за отстраняване на повреда – 5 работни дни. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

 

Оценява офертата на участника „Геотехкопер“ ООД по показател „Техническо 

предложение“ ТП = 100 точки. 

Мотиви:  

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, 

част от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. Участникът е 

предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за изпълнение на 

поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност и описание на наличните 

човешки и технически ресурси (механизация, инструменти и др.), които ще бъдат 

ангажирани при изпълнение на поръчката. Техническото предложение надгражда 

минималните изисквания със следните обстоятелства: 

 За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ 

се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделно лице и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата 

на лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 Решението е взето единодушно. 

 

IV. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното 

решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. Отварянето да стане в 
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срок от два работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в 

програмно-редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от 

председателя на комисията. 

 

V. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 06.07.2017 г. 

 

Комисия: 

Николай Кирилов:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Анна Гръменова    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 


