
 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на обществена поръчка чрез публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущи ремонти в сградите на 

Българското национално радио“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-647/29.05.2017 г. на 

Генералния директор на БНР, се проведе на 05.06.2017 г. от 10.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – Ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Спасимира Апостолова – касиер, счетоводство в отдел 

„Счетоводство“; 

2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки 

ресурси“; 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения 

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

 

1. Участникът „Агенция ДФК Груп“ ЕООД е описал подробно начина на организация на 

СМР; направено е подробно разпределение на отделните дейности включително и между 

ключовите експерти; посочени са начините за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, за координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. Изготвен 

е индикативен линеен план-график за изпълнение на поръчката с посочени сроковете за 

действие при възлагане на конкретни заявки от Възложителя с включена диаграма на 

работната ръка. 

 

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за предотвратяване на всеки от 

следните рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора: 

А) Времеви рискове: 

- Закъснение при започване на работите; 

- Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението; 

- Риск от невъзможност или забава за изпълнение на СМР, свързани с технологичната 

дейност на Възложителя - радиопредавания на живо от студията, звукозаписи и други подобни 

Б) Трудности при изпълнението на заявката на Възложителя, продиктувани от забавяне 

на доставките на материали. 

В) Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи, свързани с изпълнението 

на договора. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

 

Оценява офертата на участника „Агенция ДФК Груп“ ЕООД по показател 

„Организация за изпълнение на поръчката“ ОП = 100 точки. 
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Мотиви:  

Представеното от участника техническото предложение отговаря на минималните 

изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда със 

следните обстоятелства: 

 За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти  на ниво 

отделна задача; 

 За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение  и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти; 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката 

поради което по подпоказател „Разпределение на ресурсите и организация на СМР“ 

(К1) получава оценка 70 точки. 

 

В представеното от участника техническо предложение са описани мерките, които 

ще предприеме участникът за недопускане, предотвратяване и преодоляване настъпването 

на идентифицираните от Възложителя рискове и е описан начинът, по който ще се редуцира 

негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на 

очакваните резултати. Предложените мерки за управление на рисковете надграждат 

минималните изисквания на възложителя по следния начин: 

- участникът е предложил мерки за управление на описаните в техническата 

спецификация рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение за 

вероятността и влиянието им; 

- участникът е разработил рамка на рисковете, определена от категории, 

подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и може 

да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. 

Поради което по подпоказател „Управление на идентифицираните от Възложителя 

рискове“ (К2) получава оценка 30 точки. 

 

ОП= 70 + 30 = 100 точки 

 

Решението е взето единодушно. 

 

V. 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 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. 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 12.06.2017 г. 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  

Спасимира Апостолова:   (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  

Десислава Лилова:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  


