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П Р О Т О К О Л № 2 

на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за 

нуждите на БНР“ 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-124/17.04.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 14.05.2018 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Николай Кирилов – ръководител сектор „Административно 

обслужване“ 

Членове:1. Валентина Кьосева – счетоводител, оперативен в отдел „Счетоводство“; 

2. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

 

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

допълнителни документи от следните участници: 

1. „АТС България“ ООД, вх. № ОП-02-50/30.04.2018 г., 10:50 ч. 

2. „РИВ Консулт 2013“ ЕООД, вх. № ОП-02-51/02.05.2018 г., 13:00 ч. 

3. „Плесио Компютърс“ ЕАД, вх. № ОП-02-52/04.05.2018 г., 12:00 ч. 

4. Кооперация „Панда“, вх. № ОП-02-53/08.05.2018 г., 15:40 ч. 

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва: 

 

1. Участникът „АТС България“ ООД е представил следните документи на 

основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Електронен подпис на представителя на дружеството Александър Стефанов 

Георгиев, на електронен носител – компактдиск; 

- Електронен подпис на представителя на дружеството Георги Александров 

Александров, на електронен носител – компактдиск; 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: Участникът не е приложил ЕЕДОП в електронен електронен вид по 

образец, утвърден от Европейската комисия. 

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

ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 1 и ал. 4 и чл. 54, ал. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

ППЗОП и Раздел XI, т. 7.1. от документацията за участие в обществената поръчка 

предлага участникът „АТС България“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви: Участникът не е представил ЕЕДОП, подписан от лицата представляващи 

дружеството, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения.  

Решението е взето единодушно 

 

2. Участникът „РИВ Консулт 2013“ ЕООД е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 
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- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител – флаш памет, подписан от представителя на дружеството Генчо Хараламбиев 

Генчев, каквото е изискването на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

взе следното решение: Допуска участника „РИВ Консулт 2013“ ЕООД до следващия етап 

на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Плесио Компютърс“ ЕАД е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Писмо с което уточнява, че към момента дружеството разполага само с един 

квалифициран електронен подпис, издаден на Йоанис Николаос Сарулидис и поради 

този факт приложеният електронен ЕЕДОП е подписан с него.  

След разглеждането на документите, представени от участника на, включително 

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

установи следното: Участникът не е приложил нов ЕЕДОП в електронен вид по образец, 

утвърден от Европейската комисия. 

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

ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 1 и ал. 4 и чл. 54, ал. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

ППЗОП и Раздел XI, т. 7.1. от документацията за участие в обществената поръчка 

предлага участникът „Плесио Компютърс“ ЕАД да бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил ЕЕДОП, който не е подписан от лицата 

представляващи дружеството, членовете на управителни и надзорни органи или други 

лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи. 

Решението е взето единодушно 

 

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

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

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

носител – компактдиск, подписан от представителите на дружеството и членовете на 

управителни и надзорни органи Георги Райчев Райчев, Константин Тодоров Попов, 

Алекси Младенов Попов, Румен Петров Бурназов, Силвия Михайлова Пепелджийска, 

Тодор Христосков Рогачев и Елка Николова Каменова-Цанкова, каквото е изискването на 

чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

След разглеждането на документите, представени от участника на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП, комисията взе следното решение: Допуска участника Кооперация 

„Панда“  до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „Си Дабъл Ю Ейджънси“ ООД не е 

представил допълнителни документи, които съдържат променена и/или допълнителна 

информация. 

https://web6.ciela.net/Search/GetSearchResultsByUrl?category=AllProducts&searchPhrase=%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%A7%D0%9E%20%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%91%D0%98%D0%95%D0%92%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%92&searchLevel=1&onlyInForce=False&onlyRepealed=False&stemSearch=true&offset=0
https://web6.ciela.net/Search/GetSearchResultsByUrl?category=AllProducts&searchPhrase=%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%A7%D0%9E%20%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%91%D0%98%D0%95%D0%92%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%92&searchLevel=1&onlyInForce=False&onlyRepealed=False&stemSearch=true&offset=0
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Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл.107, т. 1 от 

ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 1 и ал. 4 и чл. 54, ал. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

ППЗОП и Раздел XI, т. 7.1. от документацията за участие в обществената поръчка 

предлага участникът „Си Дабъл Ю Ейджънси“ ООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил ЕЕДОП, който не е подписан от лицата 

представляващи дружеството, които имат правомощия да упражняват контрол при 

вземането на решения.  

Решението е взето единодушно. 

 

VI. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

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

предложения на участниците на 16.05.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

Председател: Николай Кирилов – ръководител сектор „Административно 

обслужване“ 

Членове:1. Валентина Кьосева– счетоводител, оперативен в отдел „Счетоводство“; 

2. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

 

VIII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, които са доказали съответствието си с критериите за подбор, както 

следва: 

 

1. Предложение на участника „РИВ Консулт 2013“ ЕООД  

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

изпълнение на всяка заявка до 5 работни дни. 

Техническото предложение съдържа таблица на предлаганите от участника тонер 

касети., подробно описание на начина на изпълнение на поръчката, декларация за 

съгласие с клаузите на проекта на договор, декларация за срока на валидност на 

офертата, декларация относно минималния брой страници, които могат да бъдат 

отпечатани с всяка предлагана от участника тонер касета и декларация по чл. 6, ал. 2 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. Участникът е предложил описание на 

дейностите, които ще бъдат извършени за изпълнение на поръчката, тяхната 

последователност и взаимосвързаност. Предлага интегриран подход, който осигурява 

третирането на всяка отделна дейност като самостоятелен комплекс от действия с ясно 

измерими конкретни резултати. Описал е подробно четири основни дейности – 

„планиране“, „осигуряване на качеството“, „управление на документацията по 

изпълнение на договора“ и „виртуален инфоцентър за подкрепа на управлението на 

договора“. Участникът е направил подробно описание на 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 срочно изпълнение. Участникът е описал, че ще наблегне на 

постоянната комуникация и обратния процес на обмен на информация. В 

техническото предложение е описано разпределението на лицата на ниво отделна 

задача при което се наблюдават ясно дефинирани начало и край и измерими 
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резултати. За всяка от дейностите е показано лицата какви задачи ще изпълняват като 

са посочени и съответните взаимовръзки между тях. Начинът на дефиниране на 

задачите представя ясна визия за изпълнението на обществената поръчка. Всяка задача 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице и изпълнението й 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. 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата 

спецификация. За всяка от дейностите по изпълнение на поръчката е описано 

разпределението на лицата на ниво отделна задача, включително е приложен план-

график по дейности, експерти и работни процеси. Предложеното разпределение на 

задачите позволява тяхното изпълнение да се проследи еднозначно, като има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати. Участникът е предложил 

извършването на оценка на ефекта от доставките. Разработил е методика за 

изпълнение на дейностите за всяка доставка, включително мерки за контрол върху 

качеството на изпълнение. Описал е начина за мониторинг на доставките и внедрената 

при него процедура „управление на веригите за доставки“.. Описал е подробно начина 

на отчитане на изпълнението. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация 

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

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „РИВ Консулт 2013“ ЕООД, по показател 

„Техническо предложение“ – (ТП) оценка 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. 

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 за оценяването е взето единодушно. 

 

2. Предложение на участника Кооперация „Панда“ 

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

изпълнение на всяка заявка до 5 работни дни. 

Предложението съдържа таблица на предлаганите от участника тонер касети, 

кратко представяне на участника, подробно описание на начина на изпълнение на 

поръчката, предлаган от участника, декларация за съгласие с клаузите на проекта на 

договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация по чл. 6, ал. 2 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Участникът е описал отделните дейности, които ще бъдат извършени за 

изпълнението на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. Предложил 
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е описание на наличните човешки и технически ресурси, които ще използва за 

изпълнение на поръчката. Офертата включва описание на използваната от участника 

линейно-функционална структура.  

Участникът предвижда изграждането и поддържането на система за комуникация 

между членовете на екипа и възложителя, провеждане на първа (опознавателна) и 

регулярни работни срещи. Описал е начина на осъществяване на комуникацията, 

координацията и съгласуването на дейностите с възложителя и организацията на 

работата на екипа. Представил е подробен списък на автопарка, с който разполага и 

кратко описание на задълженията на всеки от експертите, които ще отговарят за 

изпълнението на поръчката. 

Участникът е посочил в таблица разпределението на лицата на ниво отделна 

задача при изпълнението на дейностите, обект на поръчката. В таблицата са обособени 

дейности, всяка от които съдържа по няколко задачи по смисъла на методиката за 

комплексна оценка на офертите. За дейности 2, 4, 5 и 6 са посочени по повече от един 

експерт, без да става ясно кой от тях за изпълнението на коя задача отговаря.  

Участникът е описал подробно мерките, които ще предложи за вътрешен контрол 

и организация на работа на лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. Описал е пет взаимосвързани елемента, включени в прилаганата от него 

система за вътрешен контрол, като подробна е изяснил същността на всеки от 

елементите. Описал е начина, по който ще контролира изпълнението на задачите.-  

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника Кооперация „Панда“ 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. 

 

IX. 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. 

Решението е взето единодушно. 

 

X. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 17.05.2018 г. 

 

 

Комисия: 

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

 

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


