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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 30.11.2018 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-01-282/24.10.2018 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на система за 

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

Обществената поръчка е открита с Решение № ОП-01-242/14.09.2018 г. на генералния директор 

на Българското национално радио. 

 

I. 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“. 

 

Съставът на комисията остана непроменен през цялото време на нейната работа 

 

II. Съгласно Заповед № ОП-01-282/24.10.2018 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 

до 11.01.2019 г. Съгласно заповедта за назначаване на комисията, до приключване на нейната 

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

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

отговаряше председателят на комисията. 

 

III. На 24.10.2018 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 с входящият регистър на получените оферти, подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

  

Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „Мултимедийна група“ ЕООД, вх. № ОП-02-100/23.10.2018 г., 16:40 ч. 

 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

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

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

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

опаковката с офертата на участника. 

 

IV. След извършване на горните действия, председателят на комисията закри 

публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и 

пристъпи към проверка на представените от участника документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при 

което установи, че участникът е доказал съответствието си с поставените от възложителя 

критерии за подбор, поради което допуска участника „Мултимедийна група“ ЕООД до 



 

2 

 

 

следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

 

VІ. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника в 

процедурата: 

1. Предложение на участника „Мултимедийна група“ ЕООД 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 45 (четиридесет и пет) дни. 

Заявил е, че гаранционният срок на системата е 24 (двадесет и четири) месеца, с време на 

реакция при настъпване на гаранционно събитие до 48 (четиридесет и осем) часа. 

Декларира, че ще осигури поддръжка на софтуера на системата за срок от 1 (една) година. 

Декларира, че ще осигури следгаранционно сервизно обслужване на територията на 

Република България. Декларира, че по време на гаранционният срок ще поеме всички 

разходи за отстраняване на възникнала повреда/дефект или друго, включително транспорт, 

труд, резервни части и друго. 

Участникът е представил документация, даваща пълна информация за предлаганата 

система и доказателства техническите характеристики на предлаганите устройства и цялата 

техническа документация за експлоатация. Участникът е посочил, че предлаганата система за 

оптимизация и централизирано управление на осветлението може да се управлява  от 

софтуер за Windows или Mac базирана операционна система. Софтуера управляващ 

системата, позволява интерфейс за връзка към съществуващата в БНР система за видео 

наблюдение и охрана „Моботикс“. Системата позволява възможност за отдалечено работно 

място, включване в общата мрежа на неограничен брой управляващи/контролни устройства, 

възможност за обмяна на информация с други смарт системи включително „Моботикс“, 

автоматично изпращане на съобщения до управляващите/контролни центрове в случай, че 

светлината не е достатъчна за системата за видеонаблюдение „Моботикс“, възможност за 

оптимизиране на осветлението в зависимост от часа и човекопотока, работна температура от 

0 до 40 градуса, температура на съхранение от 20 до 60 градуса, относителна влажност от 5 

до 95 %, 4 канала за всеки димиращ модул с мощност не по-малка от 200 W, универсално 

използване на омически, капацитивни и индуктивни товари,  захранващо напрежение 24 V, 

напрежение на регулиране 220 V. Участникът е посочил, че няма да се изискват лицензии за 

обновяване на софтуера или за включване на допълнителни модули или абонати. Системата 

притежава европейски сертификат за безопасност при експлоатация от TÜV SÜD. Със 

софтуер предоставен от производителя на системата ще бъде извършен тест на свързаните 

контролери и сензори. Създаване на комуникация между съществуващата система за 

видеонаблюдение и системата за централизирано управление на осветлението. 

Предаване на системата и обучение за работа на служителите за работа с нея ще 

бъде извършен след предоставяне от възложителя списък с имената на служителите. На всички 

етапи от изпълнението на поръчката ще се извършва постоянен вътрешен контрол.  

 

Комисията установи, че техническото предложение на „Мултимедийна група“ ЕООД е 

изготвено съобразно техническата спецификация, част от документацията за участие в 

процедурата и отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение 

на поръчката. 

 

Комисията взе следното решение: Оценява офертата на участника „Мултимедийна 

група“ ЕООД по показател „Техническо предложение” (ТП) с 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. 

Предложеният от участника начин на изпълнение осигурява минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в методиката, а именно:  
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- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност; 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси, които 

ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация със следното обстоятелство: За всяка от дейностите е 

показано разпределението на лицата на ниво отделна задача. 

 

След разглеждане и оценяване на техническото предложение, комисията взе решение: 

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

предложения на допуснатия участник. 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. 

 

VIІ. 1. Комисията проведе публично заседание на 09.11.2018 г. от 09:30 часа 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 на комисията не присъства представител на участника. 

 

3. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ 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 и 

оповести направените ценови предложения. С това приключи публичната част от заседанието 

на комисията.  

 

4. Комисията извърши 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: 

 

Ценово предложение на „Мултимедийна група“ ЕООД 

 

1. 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. 

 

VІІI. Комисията извърши оценяване на участниците по предварително обявения от 

възложителя критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП при показателите, определени в обявлението и Раздел III. „Методиката за оценка на 

офертите“ от документацията за участие, както следва: 

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 

 

ЦП = 78 845.00 / 78 845.00 Х 100 = 100 точки 
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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 

 

IX. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения 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. 

 

На първо място – оферта на „Мултимедийна група“ ЕООД с крайна оценка от 

класирането 58 точки. 

Мотиви: Офертата на участника 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 Раздел III. „Методиката за оценка на офертите“ от 

документацията за участие. 

 

X. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник „Мултимедийна група“ 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 14.11.2018 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 

 


