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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  26.07.2018 г. 

  (Александър Радославов Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № ОП-01-192/02.07.2018 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за компютърна 

техника за нуждите на БНР“. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с 

Решение № ОП-01-155/22.05.2018 г. на генералния директор на Българското национално 

радио. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“, 

Членове: 1. Калинка Георгиева – оперативен счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

        2. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

 

Съставът на комисията остана непроменен през целия период на нейната работа. 

II. Съгласно Заповед № ОП-01-192/02.07.2018 г. на Генералния директор на БНР, 

комисията има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени 

подадените оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен 

на 24.08.2018 г. Съгласно заповедта за назначаване на комисията, до приключване на нейната 

работата, документите, свързани с обществената поръчка, се съхраняват в стая № 17 на 6-ти 

етаж в програмно-редакционната сграда на БНР. За правилното съхранение на документите 

отговаря ръководителят на отдел „Обществени поръчки“. 

III. На 03.07.2018 г. от 10:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се проведе 

публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на комисията, 

като същите, след запознаване със списъка на участниците в процедурата, подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията установи, че в предварително обявения срок е постъпила оферта за 

изпълнение на поръчката от: 

1. „Джей Би Електроникс“ ЕООД, вх. № ОП-02-63/02.07.2018 г. 16:10 ч.; 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка с офертата на участника и провери за наличието на запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, съдържащи се в 

опаковката с офертата и подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

IV. След извършване на горните действия, председателят закри публичната част от 

заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 

проверка на представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние 
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и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следните нередовности 

или фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор: 

1. Относно участника „Джей Би Електроникс“ ЕООД: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – компактдиск; 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- Участникът не е посочил, че разполага с 2 (две) лица, които ще бъдат ангажирани с 

осъществяване на доставките и ще отговарят за контрола на качеството при осъществяването 

им. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията посочи горните обстоятелства в 

протокол и изпрати същия на участника в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

V. След получаване на допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

комисията се събра на закрито заседание, което се проведе 12.07.2018 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР.  

 

1. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Джей Би Електроникс“ ЕООД, вх. № ОП-02-64/11.07.2018 г., 12:15 ч. 

 

VI. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, включително допълнителните 

документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, както следва: 

 

1. Участникът „Джей Би Електроникс“ ЕООД е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител 

– компактдиск, в който е посочил, че разполага с 2 (две) лица, които ще бъдат ангажирани с 

осъществяване на доставките и ще отговарят за контрола на качеството при осъществяването 

им. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи, че същият е доказал съответствието си с поставените изисквания за подбор, поради 

което взе следното решение: Допуска участника „Джей Би Електроникс“ ЕООД до следващия 

етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

Комисията приключи своето заседание след разглеждане на допълнително 

представените документи. 

VII. Комисията се събра на ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 13.07.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда 

на БНР.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, 

който е доказал съответствието си с критериите за подбор, както следва: 

1. Предложение на участника „Джей Би Електроникс“ ЕООД 
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Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 36 (тридесет и шест) месеца 

и срок за изпълнение на всяка заявка до 10 (десет) работни дни. 

Техническото предложение съдържа таблица на предлаганите от участника резервни 

части за компютърна техника съгласно наличната техника в БНР, изготвена съобразно 

публикуваната от възложителя техническа спецификация. подробно описание на дейностите 

по изпълнение на поръчката,  декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, 

декларация за срока на валидност на офертата. 

Участникът е описал подробно дейностите по изпълнение на поръчката в тяхната 

последователност. Посочил е лицата, които ще изпълняват дейностите, но не е описал 

разпределението на лицата на ниво отделна задача, която може да бъде самостоятелно 

възлагана на отделно лице и чието изпълнение може да се проследи еднозначно за 

изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Посочени са 6 броя специалисти, които 

ще бъдат ангажирани за изпълнението на поръчката и 2 автомобила, но не е описал 

подробно разпределението на задачите и кой специалист за каква част от изпълнението и за 

коя конкретна задача отговаря.  

Участникът е описал подробно мерките за вътрешен контрол, които ще прилага при 

изпълнението на поръчката. Планирал е действия за преодоляване на непредвидени 

проблеми или обстоятелства водещи до неблагоприятни последици за изпълнението на 

договора. Извършил е анализ на риска, като резултатите от него са отразени в подробна 

таблица, в която е посочена оценка на риска, вероятност за настъпване, въздействие, рейтинг 

и план за действие.  

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Джей Би Електроникс“ ЕООД по показател Техническо 

предложение (ТП) = 40 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. Техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя със следните обстоятелства: 

 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. 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

VIII. 1. Комисията проведе публично заседание на 20.07.2018 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовото предложение на 

участника, чието техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.  

2. На заседанието присъстваха следните представители на участника: 

- Огнян Любомиров Новаков – упълномощен от Снежанка Симеонова Любенова – 

управител на „Джей Би Електроникс“ ЕООД. 

 

3. Комисията отвори запечатаният непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение 

на участника и обяви предложената цена. С това приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 
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IX. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник, 

съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена” и методиката за оценка, както следва: 

 

1. Ценово предложение на участника „Джей Би Електроникс“ ЕООД 

Показател „Ценово предложение“(ЦП) 

ЦП = (Цмин / Цуч) х 100 = 11777,04 /11777,04 х 100 = 100 точки 

Комплексна оценка (КО)  

КО = 0,4 х ЦП + 0,6 х ТП = 0,4 х 100 + 0,6 х 40 = 40 + 24 = 64 точки 

X. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране: 

 

I-во място – „Джей Би Електроникс“ ЕООД с комплексна оценка 64 точки; 

 

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

подбор и е изготвена съобразно техническата спецификация за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена по предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена” и съобразно предварително избраната от 

възложителя методика. 

 

XI. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъде сключен договор за 

обществена поръчка с класирания на първо място участник, „Джей Би Електроникс“ ЕООД. 

 

Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 – 3, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение от 

възложителя. 

 

 

Докладът е съставен и подписан на 23.07.2018 г. 

 

 

 

Комисия: 

Андрей Петренко:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Калинка Георгиева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

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

 


