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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД   17.11.2017 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

В изпълнение на Ваша Заповед № АВ-1242/13.10.2017 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на звукотехническо оборудване, 

системи и консумативи“. Обществената поръчка е открита с Решение № АВ-925/27.07.2017 г. 

на генералния директор на Българското национално радио. 

 

I. Комисията заседава в състав: 

Председател: Константин Кунов – главен инженер  

Членове:  1. Константин Райдовски – отговорен звукоинженер; 

2. Росица Жекова – ръководител отдел „Технически“; 

3. Люба Димчева – ръководител счетоводен отдел/главен счетоводител; 

4. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-1242/13.10.2017 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 24.11.2017 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 отговаря ръководителят на отдел „Обществени поръчки“. 

 

III. На 13.10.2017 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 са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „Арго Прима“ ЕООД, вх. № ОП – 135/10.10.2017 г./ 16:45 ч. 

2. „Медиавижън“ ООД, вх. № ОП -136/10.10.2017 г. 16:50 ч. 

3. „Джи Ди Ар Системс“ ООД, вх. № ОП -137/10.10.2017 г. 16:55 ч. 

4. „Техно“ ООД, вх. № ОП -138/10.10.2017 г. 17:00 ч. 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците:  

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки участник и предложи на 

присъстващия представител да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

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

заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 
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проверка на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи, че 

по отношение на офертите на участниците не бяха констатиран липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор 

 

V. 1. Комисията се събра на закрито заседание за разглеждане на техническите 

предложения, което се проведе на 31.10.2017 г. от 10:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР.  

 

2. Комисията установи, че офертата на участника „Арго Прима“ ЕООД не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката, а именно: 

- За артикул под № 1 в техническото предложение – Аудио монитори, не е посочено 

теглото на предлаганото от участника оборудване, поради което не може да се установи 

дали същото отговаря на изискванията на възложителя да има тегло не повече от 6,3 kg; 

- За артикул под № 2 в техническото предложение – Кондензаторни микрофони, 

комплект със стойка за маса и държач, не е посочено предлаганото от участника 

оборудване да притежава изисквания от възложителя нискочестотен филтър – превключваем, 

6dB/октава за 40Hz/100Hz, каквото е изискването на възложителя, посочено в техническата 

спецификация за поръчката; 

- За артикул под № 3 в техническото предложение – Студийни слушалки, не е 

посочено теглото на предлаганото от участника оборудване, поради което не може да се 

установи дали същото отговаря на изискванията на възложителя да има тегло не повече от 280 

g. Не е посочено дали предлаганото от участника оборудване разполага с кабел, който да 

излиза само от едната страна на слушалките и да може да се разкача от тях, каквото е 

изискването на възложителя, посочено в техническата спецификация за поръчката; 

- За артикул под № 6 в техническото предложение – УКВ ЧМ предавател за обхвата 

87,5-108 MHz, не е посочено максималното отклонение поради което не може да се 

установи дали предлаганото от участника оборудване отговаря на изискването на 

възложителя да има максимално отклонение 140KHz или по-високо. Не е посочено дали 

предлаганото оборудване дава възможност всички параметри на възбудителя да бъдат 

следени и контролирани дистанционно по TCP/IP протокол и дали достъпът през TCP/IP е 

защитен чрез поне 2 потребителски нива – администратор и гост, каквото е изискването на 

възложителя, посочено в техническата спецификация за поръчката; 

- Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката три месеца. Съгласно 

Раздел I, т. 4.2. от Документацията за поръчката, публикувана на Профила на купувача, 

срокът за изпълнение на рамковото споразумение е три години.  

Поради горното, комисията предлага на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от процедурата. 

 

3. Комисията установи, че офертите на останалите трима участници в процедурата 

отговарят на техническата спецификация на възложителя. С оглед на това, комисията реши 

председателят й да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници.  

 

VI. 1. Комисията проведе публично заседание на 08.11.2017 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовите предложения на 

участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя. 

Поради отсъствието на Росица Жекова – ръководител отдел „Технически“, в състава на 

комисията взе участие Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“, 

определена за резервен член със заповед № АВ-1242/13.10.2017 г. на Генералния директор на 
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БНР.. Поради отсъствието на Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“, в 

състава на комисията взе участие Милен Митев– главен юрисконсулт, определен за резервен 

член със заповед № АВ-1242/13.10.2017 г. на Генералния директор на БНР.  

 

2. На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

3. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците за изпълнение на поръчката по реда на постъпване на 

допуснатите оферти и оповести направените ценови предложения. С това приключи 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

4. Комисията установи, че не са налице предложения, свързани с цена или разходи, 

които подлежат на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност 

на предложенията на останалите участници 

 

5. Комисията извърши оценяване на участниците по предварително обявения от 

възложителя критерий „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, както следва: 

 

Оферта на участника „Медиавижън“ ООД 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 278 025 (двеста седемдесет и осем 

хиляди и двадесет и пет лева) без ДДС. 

 

Оферта на участника „Джи Ди Ар Системс“ ООД  

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 279 228 (двеста седемдесет и девет 

хиляди двеста двадесет и осем лева) без ДДС. 

 

Оферта на участника „Техно“ ООД 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 290 238 (двеста  и деветдесет хиляди 

двеста тридесет и осем лева) без ДДС. 

 

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

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-

ниска цена”: 

 

I-во място – „Медиавижън“ ООД с предложена цена в размер на 278 025 (двеста 

седемдесет и осем хиляди и двадесет и пет лева) без ДДС; 

II-ро място – „Джи Ди Ар Системс“ ООД с предложена цена в размер на 279 228 

(двеста седемдесет и девет хиляди двеста двадесет и осем лева) без ДДС; 

III-то място – „Техно“ ООД с предложена цена в размер на 290 238 (двеста  и 

деветдесет хиляди двеста тридесет и осем лева) без ДДС. 

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии 

за подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката. Офертите са оценени по предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП – „най-ниска цена”. 

 

IX. Комисията предлага за отстраняване следните участници: 

„Арго Прима“ ЕООД  

Основание: чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП 

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

обявените условия на поръчката, а именно: 
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- За артикул под № 1 в техническото предложение – Аудио монитори, не е посочено 

теглото на предлаганото от участника оборудване, поради което не може да се установи 

дали същото отговаря на изискванията на възложителя да има тегло не повече от 6,3 kg; 

- За артикул под № 2 в техническото предложение – Кондензаторни микрофони, 

комплект със стойка за маса и държач, не е посочено предлаганото от участника 

оборудване да притежава изисквания от възложителя нискочестотен филтър – превключваем, 

6dB/октава за 40Hz/100Hz, каквото е изискването на възложителя, посочено в техническата 

спецификация за поръчката; 

- За артикул под № 3 в техническото предложение – Студийни слушалки, не е 

посочено теглото на предлаганото от участника оборудване, поради което не може да се 

установи дали същото отговаря на изискванията на възложителя да има тегло не повече от 280 

g. Не е посочено дали предлаганото от участника оборудване разполага с кабел, който да 

излиза само от едната страна на слушалките и да може да се разкача от тях, каквото е 

изискването на възложителя, посочено в техническата спецификация за поръчката; 

- За артикул под № 6 в техническото предложение – УКВ ЧМ предавател за обхвата 

87,5-108 MHz, не е посочено максималното отклонение поради което не може да се 

установи дали предлаганото от участника оборудване отговаря на изискването на 

възложителя да има максимално отклонение 140KHz или по-високо. Не е посочено дали 

предлаганото оборудване дава възможност всички параметри на възбудителя да бъдат 

следени и контролирани дистанционно по TCP/IP протокол и дали достъпът през TCP/IP е 

защитен чрез поне 2 потребителски нива – администратор и гост, каквото е изискването на 

възложителя, посочено в техническата спецификация за поръчката; 

- Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката три месеца. Съгласно 

Раздел I, т. 4.2. от Документацията за поръчката, публикувана на Профила на купувача, 

срокът за изпълнение на рамковото споразумение е три години. 

 

X. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъдат сключени рамкови 

споразумения договор с класираните на първите три места участници, както следва: 

„Медиавижън“ ООД; 

„Джи Ди Ар Системс“ ООД; 

„Техно“ ООД. 

 

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 15.11.2017 г. 

Комисия: 

Константин Кунов: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Константин Райдовски: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Росица Жекова: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Люба Димчева: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

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

 

Десислава Лилова:  (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

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


