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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на БНР по 

две обособени позиции: обособена позиция № 1 "Изработка и доставка на рекламни 

материали"; обособена позиция № 2 "Изработка и доставка на печатни материали“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1094/11.09.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 10.10.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: 

Пламен Дичков – ръководител отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ 

Членове: 

1. Лина Петрова – старши счетоводител 

2. Милен Митев – главен юрисконсулт 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на мострите, предоставени от 

участниците по реда на получаване на офертите, както следва: 

1. Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД 

Комисията отвори плика, съдържащ предоставените от участника мостри и 

провери съответствието им с изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът е предоставил мостри на всички артикули, 

включени в техническото му предложение. Мострите: плакат, флаер, билборд, рол 

банер, покани, визитна картичка – обикновена и визитна картичка луксозна, са 

опаковани по начин, които гарантира тяхната цялост и всяка от тях е обозначена с 

пореден номер, отговарящ на номера на съответния артикул в техническото 

предложение на участника. Предложените мостри отговарят на минималните 

изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. и отговарят на 

номера на съответния артикул от техническото предложение.. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до 

следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Мотиви: Мострите съответстват на  изискванията на възложителя, описани в 

техническата спецификация  и са предоставени съобразно изискванията, посочени в 

обявлението и документацията за процедурата. 

 

2. „Стема – 08“ ЕООД  

Комисията отвори плика, съдържащ предоставените от участника мостри и 

провери съответствието им с изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът е предоставил мостри на всички артикули, 

включени в техническото му предложение. Мострите: плакат, флаер, билборд, рол 

банер, покани, визитна картичка – обикновена и визитна картичка луксозна, са 

опаковани по начин, които гарантира тяхната цялост и всяка от тях е обозначена с 

пореден номер, отговарящ на номера на съответния артикул в техническото 

предложение на участника. Предложените мостри отговарят на минималните 

изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. и отговарят на 

номера на съответния артикул от техническото предложение.. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до 
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следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Мотиви: Мострите съответстват на  изискванията на възложителя, описани в 

техническата спецификация  и са предоставени съобразно изискванията, посочени в 

обявлението и документацията за процедурата. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

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

 

1. Оферта на Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 36 месеца и срок за 

изпълнение на всяка заявка до 5 работни дни.  

Участникът е описал отделните дейности, които ще бъдат извършени за 

изпълнението на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. Участникът е 

предложил описание на наличните човешки и технически ресурси, които ще използва 

за изпълнение на поръчката.  

Участникът не е показал разпределението на лицата на ниво отделна задача  при 

изпълнението на дейностите, обект на поръчката. В предложението  не са 

разпределени и дефинирани функциите, задачите и отговорностите на лицата, не са 

дефинирани началото, края и резултатите от изпълнението на всяка задача. Участникът 

не е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работа на лицата, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.  

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Св. Георги Победоносец“ по показател 

Техническо предложение (ТП) = 10 точки. 

Мотиви:  

Предложеният от участника начин за изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, . Техническото предложение 

не надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация с нито едно от двете обстоятелства, описани в методиката за оценка на 

офертите. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Оферта на „Стема – 08“ ЕООД  

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 36 месеца и срок за 

изпълнение на всяка заявка до 5 работни дни.  

Участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. Описал е 

наличните човешки и технически ресурси, механизация, и инструменти, които ще бъдат 

ангажирани при изпълнение на поръчката. За своевременно реализиране на целите и 

резултатите, участникът предлага концепция, която е съобразена с характера и 

сложността на предмета на поръчката. При реализацията на целите, водещо ще бъде 

разпределението на задачите и отговорностите между специалистите във връзка с 

качественото и в срок изпълнение. Участникът е описал, че ще наблегне на постоянната 

комуникация и обратния процес на обмен на информация. Показано е 

разпределението на лицата на ниво отделна задача, съобразено с изискванията на 

възложителя, а именно налични са ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати на всяка задача. За всяка от дейностите е показано какви задачи ще 

изпълняват лицата, като са посочени и съответните взаимовръзки между тях. Самите 

задачи представят ясна визия и съдържание при изпълнението на обществената 
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поръчка. Всяка задача може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице и 

изпълнението и може да се проследи, чрез ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати. Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и 

организационна структура на екипа от линеен тип за изпълнението на поръката, което 

ще доведе до качественото изпълнение на поръчката.   

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Стема – 08“ ЕООД по показател Техническо 

предложение (ТП) = 100 точки. 

Мотиви: Предложеният от участника начин за изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя. . Техническото предложение 

надгражда минималните изисквания на възложителя със следните обстоятелства: 

 За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата на ниво отделна 

задача, 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. 

 

V. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното 

решение: в срок от една седмица след съставяне и подписване на протокола, който 

отразява извършеното оценяване и получените от всеки участник оценки, председателят 

на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. Отварянето да стане в срок от не по-малко 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 13.10.2017 г. 

 

Комисия: 

Пламен Дичков: /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Лина Петрова: /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев: /п./ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 


