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П Р О Т О К О Л 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

от заседанието на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

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

техниката на БНР“. 

 

1. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-73/22.03.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 07.05.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“; 

Членове: 1. Веса Божкова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

3. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

- Мария Стоянова Георгиева, упълномощена от Петър Ангелов Зюмбилев, управител на 

„АСАП“ ЕООД; 

 

4. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участника, доказал 

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

техническо предложение отговаря на поставените от възложителя условия. 

 

5. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ ценовите предложения на 

допуснатия участник и обяви предложената цена, както следва: 

 

5.1. Ценово предложение на „C&T България“ ЕООД 

5.1.1. Обща цена в размер на: 179 550,00 лева (сто седемдесет и девет хиляди петстотин и 

петдесет лева) без вкл. ДДС; 

5.1.2. Цена за поддръжка: 

- Брой месечни сесии с отдалечен достъп, включени в цената за изпълнение на поръчката 

– 2 (две). 

- Брой месечни посещения на адреса на възложителя, включени в цената за изпълнение на 

поръчката – 1 (едно). 

- Цена на човекочас поддръжка, след изчерпване на посочените сесии с отдалечен достъп 

и посещения на адреса на възложителя - 65 лева (шестдесет и пет лева) без вкл. ДДС или 78 лева 

(седемдесет и осем лева) с вкл. ДДС. 

 

6. Комисията пристъпи към оценяване на офертата съобразно предварително избрания от 

възложителя 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. 

 

6.1. Оценка на ценовото предложение на „C&T България“ ЕООД 
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6.1.1. Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки – 100 точки 

Показателят „Ценово предложение“ се формира по следната формула: 

ЦП=Ц min/ Цуч. х 100, където: 

Цmin е най-ниската предложена цена от всички участници; 

Цуч. е предложената цена, от участника, чиято оферта се оценява. 

 

ЦП=179 550.00 / 179 550.00 х 100 = 1 x 100 = 100 точки 

 

6.2. Комплексната оценка на офертата, която се формира по следната формула:  

КО = 0,7 х ЦП  + 0,3 х С 

 

КО = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 70 + 30 = 100 точки 

 

7. Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира участника, както следва:  

I-во място „C&T България“ ЕООД с крайна оценка от класирането 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. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

 

8. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 07.05.2019 г. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 


