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П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка и монтаж на система за 

оптимизация и централизирано управление на осветлението в сградите на БНР“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-282/24.10.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 09.11.2018 г. от 09:30 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Свилен Узунов  – директор на дирекция „Техника“; 

Членове: 1. Галя Каракачанова - ръководител отдел „Бюджет“; 

   2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

 

III. На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, доказал 

съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и чието 

техническо предложение отговаря на поставените от възложителя условия. 

 

V. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ ценовото 

предложение на участника и обяви предложената цена, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Мултимедийна група“ ЕООД 

- обща стойност за изпълнение на поръчката – 78 845.00 лева (седемдесет и осем 

хиляди осемстотин четиридесет и пет хиляди) без включен ДДС или 94 614.00 лева (деветдесет 

и четири хиляди шестстотин и четиринадесет лева) с включен ДДС. 

 

VI. След извършване на горните действия, комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 

VII. 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 раздел III. „Методиката за оценка на офертите“ 

от документацията за участие, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Мултимедийна група“ ЕООД 

 

1.1. Показател „Ценово предложение“ (ЦП) с максимален брой точки 100 и с 

относителна тежест в комплексната оценка - 30 %. Показателят „Ценово предложение“ се 

формира по следната формула: 

ЦП=Ц min/ Цуч. Х 100 

където: 

Цmin е цена, представляваща най-ниската предложена сума от участниците  

Цуч. е цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява 
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ЦП = 78 845.00 / 78 845.00 Х 100 = 100 точки 

 

1.2. Комплексната оценка (КО) на офертите се формира по следната формула: 

КО = 0,3 х ЦП  + 0,7 х ТП 

 

Комплексна оценка на офертата на „Мултимедийна група“ ЕООД: 

КО = 0,3 х 100 + 0,7 х 40 = 30 + 28 = 58 точки 

 

VIІІ. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 12.11.2018 г. 

 

 

 

Свилен Узунов:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Галя Каракачанова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


