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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ОП-01-22/12.01.2018 г. 

 

 

На основание чл. 108, т.1 и чл. 22, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и след 

получаване на доклад и протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед АВ-

1485/05.12.2017 г. и Заповед № АВ-ОП-01-02/02.01.2018 г. на генералния директор на БНР да 

разгледа и оцени офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на рекламни материали за нуждите на БНР" открита с Решение № АВ-1316/26.10.2017 г. на 

генералния директор на Българското национално радио 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Обявявам класирането на участниците в проведената открита процедура с 

предмет: „Доставка на рекламни материали за нуждите на БНР" 

 

1. На първо място: Оферта на „Темпус 2000“ ООД, с комплексна оценка 100 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 съобразно методиката за оценка – част 

от документацията за участие в процедурата. 

 

II. Определям за изпълнител на обществената поръчката следния участник, с когото 

да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка:  

 

„Темпус 2000“ ООД 

 

III. Отстранявам от процедурата следните участници: 

1. „Издателска къща АБ“ ЕООД  

Основание: чл. 107, т.1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП и 

във връзка с Раздел III.1.3., т. 1 и т. 2 от обявлението за процедурата и Раздел V, т. 3.1. и т. 3.2. 

от документацията за обществената поръчка, участникът да бъде отстранен от 

процедурата 

 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на критериите за 

подбор, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и документацията. 

Възложителят е поставил изискване участниците да са изпълнили доставки с предмет и 

обем идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от 

датата, посочена като крайна за получаване на офертите. 

Възложителят е изискал участниците да доказват съответствието си с критерия за 

подбор, като представят в ЕЕДОП списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях, през последните 
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три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Участникът е 

посочил в ЕЕДОП изпълнението на услуги на обща стойност 62 004 лева (шестдесет и две 

хиляди лева и четири стотинки), които не отговарят на изискването на възложителя 

изпълнените услуги да са със сходен обем на услугите, предмет на настоящата поръчка.  

Участникът не е посочил лице, отговорно за доставката на рекламните артикули, 

каквото е изискването на възложителя, посочено в Раздел III.1.3., т. 2 от обявлението за 

процедурата и Раздел V, т. 3.2. от документацията за обществената поръчка 

 

2. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

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

 

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

обявените условия на поръчката. Някои от предложените мостри не съответстват на 

изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, а именно: 

- Предложената мостра с пореден номер 1 – „Календари стенни, обикновени“ е с 

размер на глава 305х200 мм. Изискването на възложителя съгласно техническата 

спецификация за поръчката е за размер на глава 320х240 мм.; 

- Предложената мостра с пореден номер 2 – „Настолен календар, работен“, е с 36 

листа и формат 29х14 см. Изискването на възложителя съгласно техническата 

спецификация за поръчката е за минимум 54 листа и формат 32х14 см.; 

- Предложената мостра с пореден номер 5 – „Тефтери луксозни“ е с 200 страници. 

Изискването на възложителя съгласно техническата спецификация за поръчката е за 

минимум 208 страници; 

- Предложената мостра с пореден номер 6 – „Обикновени подаръчни торбички“ е с 

формат 240/360/90 мм. Изискването на възложителя съгласно техническата спецификация 

за поръчката е за формат 320/440/110 мм.; 

- Предложената мостра с пореден номер 7 – „Луксозни подаръчни торбички“ е с 

формат 230/360/75 мм. Изискването на възложителя съгласно техническата спецификация 

за поръчката е за формат 230/380/100 мм.; 

- Предложената мостра с пореден номер 16 – „Чаши за чай с цилиндрична форма“ 

е с височина 95 мм. и диаметър 75 мм. Изискването на възложителя съгласно техническата 

спецификация за поръчката е за височина 103 мм. и диаметър 70 мм.; 

- Предложената мостра с пореден номер 17 – „Чаши за чай с конусовидна форма“ 

е с диаметър 85 мм. Изискването на възложителя съгласно техническата спецификация за 

поръчката е за диаметър 80 мм.; 

- Предложената мостра с пореден номер 26 – „Брошури“ е с обем 32 страници. 

Изискването на възложителя съгласно техническата спецификация за поръчката е за обем 

на тялото 24 страници. 

 

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

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.  

 

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 

решението да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на БНР на 
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интернет страницата http://www.profilnakupuvacha.com/1470 в деня на изпращането му на 

участниците.  

 

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

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470

