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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ОП-01-116/13.05.2019 г. 

 

На основание чл. 181, ал. 6 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и след 

получаване на протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-

73/22.03.2019 г. на икономическия директор на БНР да разгледа и оцени офертите за изпълнение 

на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на 

техниката на БНР“, с прогнозна стойност 200 000 лв., открита с Решение № ОП-01-56/28.02.2019 

г. на икономическия директор на Българското национално радио и публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки с уникален номер 00349-2019-0004 

 

Р Е Ш И Х: 

1. Обявявам класирането на участниците в проведеното публично състезание с предмет: 

„Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР“, както следва: 

 

1.1. Първо място: „C&T България“ ЕООД с крайна оценка 100 точки 

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

подбор и е изготвена съобразно техническите спецификации 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 методиката за оценка – част от 

документацията за участие в процедурата. 

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка следния участник, с когото да 

бъде сключен договор за обществена поръчка: 

2.1. Участникът „C&T България“ ЕООД 

3. На основание: чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, отстранявам от участие:  

3.1. Участникът „АСАП“ ЕООД 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката съгласно техническите спецификации. От техническото 

предложение и дадените от участника разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 

13 от ППЗОП, няма данни предлаганият софтуер да покрива изискванията на възложителя да 
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може да контролира периферни устройства, свързани чрез COM / Сериен порт и да разполага с 

възможност за блокиране на трафика с възможност за пропускане при въвеждане на определена 

парола от страна на потребителя, посочени в техническите спецификации за поръчката. 

Участникът не е предостави подробен план за имплементация и инсталация на предложеното 

решение и продукт, каквото е изискването на възложителя, посочени в техническите 

спецификации. Предложеният от участника план включва само списък на извършваните 

дейности, някои от които са алтернативно посочени, без да се посочва предвиденото време за 

изпълнение на всяка от дейностите. Така предложените дейности представляват единствено 

списък, но не и подробен план за имплементация и инсталация на предложеното решение и 

продукт. 

 

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

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.  

5. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 

решението да се публикува към електронната преписка на поръчката, в профила на купувача на 

БНР в деня на изпращането му на участниците.  

 

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

чл. 197, aл. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

(п) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

ДАРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ 

Икономически директор на БНР 

Упълномощен със заповед № РД-20-510/11.12.2018 г. 


