
 

1 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ АВ-370/16.03.2017 г. 

 

 

На основание чл. 181, т.6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 6 

от ЗОП и след получаване на протоколи на комисията, назначена със Заповед № АВ-

191/09.02.2017 г. на генералния директор на БНР да разгледа и оцени офертите за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на социологически изследвания за нуждите на 

Българското национално радио по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 

„Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на 

аудиторията на радиостанциите в Република България“ и Обособена позиция № 2 „Извършване 

на специализирано социологическо проучване на нагласите и интересите на реалната и 

потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на БНР“, открита с Решение № АВ-

67/18.01.2017г. на генералния директор на Българското национално радио 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Обявявам класирането на участниците в проведената процедура „Извършване на 

социологически изследвания за нуждите на Българското национално радио по две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 „Национално представително маркетингово изследване на 

медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България“ и 

Обособена позиция № 2 „Извършване на специализирано социологическо проучване на 

нагласите и интересите на реалната и потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на БНР“: 

 

1. По Обособена позиция № 1 „Национално представително маркетингово изследване на 

медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България“ 

I-во място: Оферта на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД – предложена цена без ДДС в 

размер на 35 880лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева) 

Мотиви: Офертата на участника отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор за обособена позиция № 1 и е изготвена съобразно техническата спецификация за 

изпълнение на поръчката. Офертата е оценена по предварително обявения критерий по чл. 70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най – ниска цена“. 

 

2. По Обособена позиция № 2 „Извършване на специализирано социологическо 

проучване на нагласите и интересите на реалната и потенциална аудитория на програма 

„Хоризонт“ на БНР“: 

I-во място: Оферта на „Алфа Рисърч“ ООД с комплексна оценка 100 точки 

 II-ро място: Офертата на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД с комплексна оценка 56 

точки 
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Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии за 

подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 2. Офертите са оценени по предварително обявения критерий по чл. 70, 

ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” и съобразно методиката за оценка 

– част от документацията за участие в процедурата. 

 

II. Определям за изпълнител на обществената поръчката следните участници, с които да 

бъдат сключени договори за изпълнение на обществената поръчка: 

 

1. За Обособена позиция № 1 – „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД; 

 

2. За Обособена позиция № 2 - „Алфа Рисърч“ ООД. 

 

III. Отстранявам от процедурата следният участник: 

„Естат ООД 

Основание: чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП и 

във връзка с Раздел V, т. 3.2.1 от документацията за обществената поръчка 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на поставените критерии за 

подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за същата. 

Възложителят е поставил изискване участниците да имат опит през последните 3 (три) години, 

считано до датата на подаване на офертата, в изпълнението на дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката. В документацията възложителят е пояснил, че под 

сходни с предмета и обема на обществената поръчка дейности следва да се разбират 

дейности/услуги, свързани с изготвяне на национално–представителни проучвания (сред 

градското и селското население) и анализи на аудиториите на медии и/или оценка на 

интереса на аудиториите към конкретни програми на медиите на стойност сходна с 

прогнозната стойност на поръчката без ДДС, която за Обособена позиция № 2 е в размер на 

70 000 (седемдесет хиляди) лева. Възложителят е изискал участниците да докажат съответствието 

си с критерия за подбор, като представят в ЕЕДОП списък на дейностите, идентични или сходни с 

предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателства за извършената дейност. Под „доказателство за 

извършената услуга”, съгласно Раздел V, т. 3.1. от документацията за обществената поръчка се 

разбира удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или 

услугата. Участникът не е представил изискваните от възложителя доказателства, които да 

удостоверяват изпълнените от него услуги, сходни с предмета на поръчката. Представените 

доказателства са за изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност 18 100 

лева без ДДС, което не отговаря на изискването участникът да е изпълнил дейности с обем, 

сходен с този на настоящата поръчка по Обособена позиция № 2. 

 

 IV. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.  
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V. На основание чл. 42, ал. 2, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП решението 

да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на БНР на интернет 

страницата https://www.profilnakupuvacha.com/1470,11616 в деня на изпращането му на 

участниците.  

 

VI. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от получаването му, 

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

 

 

       Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

       ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 


