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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 21.02.2019 г.                                                                                

   (Дари Кирилов Йорданов – икономически директор) 

Упълномощен със заповед № РД-20-510/11.12.2018 г. 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Йорданов, 

В изпълнение на Заповед № ОП-01-338/11.12.2018 г. на генералния директор ва БНР, 

беше формирана комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Разработване и поддръжка на софтуер за управление на 

продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР“. 

Обществената поръчка е открита с Решение № ОП-01-288/30.10.2018 г. на генералния 

директор на Българското национално радио. 

 

I. Комисията заседава в състав: 

Председател: Юлия Соколова - ръководител отдел „Реклама и издателска дейност“ 

Членове: 1. Люба Димчева - ръководител счетоводен отдел/главен счетоводител; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

Съставът на комисията остана непроменен през цялото време на нейната работа 

 

II. Съгласно Заповед № ОП-01-338/11.12.2018 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 

със Заповед № ОП-01-115/27.03.2018 г. до 29.03.2019 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 11.12.2018 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 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. „Ай Ти Бизнес Проджектс“ ЕООД, вх. № ОП-02-111/04.12.2018 г., 12:30 ч. 

2. „Форс директ“ ЕООД, вх. № ОП-02-112/07.12.2018 г., 10:20 ч. 

3. „АСАП“ ЕООД, вх. № ОП-02-113/10.12.2018 г., 16:10 ч. 

4. „Лион технолоджис“ ЕООД, вх. № ОП-02-113/10.12.2018 г., 16:45 ч. 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1. Мария Георгиева – упълномощен представител от управителя на „АСАП“ ЕООД, 

Петър Зюмбюлев. 
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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 

присъстващите представители да подпишат техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

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 участниците документи за съответствие с 

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

което установи, че участниците са доказали съответствието си с поставените от възложителя 

критерии за подбор, поради което допуска „Ай Ти Бизнес Проджектс“ ЕООД,  „Форс директ“ 

ЕООД , „АСАП“ ЕООД и „Лион технолоджис“ ЕООД до следващия етап на процедурата – 

разглеждане на техническите предложения. 

 

V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участниците в процедурата: 

1. Предложение на „Ай Ти Бизнес Проджектс“ ЕООД 

Участникът е предложил да изпълни обществената поръчка в четири етапа. Първи етап: 

проектиране и разработване, което ще представлява изграждане на софтуерен продукт, 

съгласно изискванията на техничиската спецификация. Втори етап: тестване на 

разработения продукт, отстраняване на нередности, възпрепятстващи нормалната работа 

на софтуера. Трети етап: внедряване на софтуерния продукт в работната среда и 

въвеждането му в експлоатация. Четвърти етап: поддръжка и актуализации на разработената 

софтуерна система. Участникът е посочил, че разполага с наличен човешки ресурс и ще го 

ангажира  за изпълнението на поръчката. Описано е, че дружеството разполага с база 

осигуряваща необходимата среда да изграждане на софтуерни продукти, собствен сървър 

с конфигурирана децентрализирана система за контрол на версиите на файловете, 

интернет достъп с възможен вторичен канал „по въздух“, при нестабилност в оптичната 

свързаност, външен виртуален сървър и други. Участникът е заявил, че всички процеси по 

проектиране, разработка, поддръжка и внедряване на един софтуерен продукт се извършва 

в съответствие със система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ISO 

9001:2015. 

Участникът е предложил срок за разработка и внедряване на софтуера 90 

(деветдесет) дни от подписване на договора за изпълнение на поръчката.  

Декларира, че ще поддържа софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР за срок от 36 

(тридесет и шест) месеца. 

 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията го допусна до оценяване по показател 

„Техническо предложение” (ТП). 

Оценката по показателя „Техническо предложение“ (ТП) се формира по следната 

формула: ТП= Тmin / Туч.x100, където: 

Тmin е представлява най-краткият предложен от участниците срок за разработка и 

внедряване в дни; 

Туч. е срокът, предложент от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Оценката на техническото предложение на „Ай Ти Бизнес Проджектс“ ЕООД, е както 
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следва:  

ТП = 10 / 90 x 100 = 11.11 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. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Предложение на „Форс директ“ ЕООД 

Участникът е предложил да извърши преглед на работния процес, да се информира 

за изградените процедури за работа в радиото: начин на получаване на заявки за излъчване 

на рекламна продукция, тарифа за излъчване на реклама и изискванията към тях, 

параметри на договорите за създаване и излъчване на рекламна продукция, съдържание на 

дневните схеми за излъчване, обменящите се данни с ефирната система на възложителя, 

съдържание на сертификатите за излъчване на рекламна продукция. Участникът заявява, че 

ще бъдат уточнение и техническите аспекти: брой работни места, брой едновременно 

работещи потребители, състояние на компютърните конфигурации (операционна система, 

наличие на MS Office), свързаност, състояние на локалната мрежа и други. Участникът ще 

създаде адаптиран към нуждите на възложителя модел на данни за системата за управление 

на продажбите, програмиране и отчитане на рекламна продукция. Участникът заявява, че ще 

проектира и създаде структурата на базата данни, ще бъдат уточнени и създадени 

елементите на интерфейса на системата и отчетите, ще бъде уточнен начинът на 

комуникация на системата „Далет“, ще бъдат обсъдени правата на достъп до елементите 

на системата и създадени акаунтите на лицата, които ще могат да работят със системата. 

Участникът ще проведе тестове на всички елементи на системата и ще бъде тествана в 

реални условия. Ще бъде създадена процедура по ежедневно архивиране на работната 

база данни на системата и възстановяване на работоспособността й в случай на евентуален 

срив. На място ще бъде проведено обучение на основните потребители на системата. 

Участникът е предложил срок за разработка и внедряване на софтуера 10 (десет) дни 

от подписване на договора за изпълнение на поръчката.  

Декларира, че ще поддържа софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР за срок от 36 

(тридесет и шест) месеца. 

 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията го допусна до оценяване по показател 

„Техническо предложение” (ТП). 

Оценката по показателя „Техническо предложение“ (ТП) се формира по следната 

формула: ТП= Тmin / Туч.x100, където: 

Тmin е представлява най-краткият предложен от участниците срок за разработка и 

внедряване в дни; 

Туч. е срокът, предложент от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Оценката на техническото предложение на „Форс директ“ ЕООД, е както следва:  

ТП = 10 / 10 x 100 = 100 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. 

Решението е взето единодушно. 
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3. Предложение на „АСАП“ ЕООД 

В техническото си предложение участникът е предложил изпълнение на дейностите 

предмет на обществената поръчка, идентични с техническата спецификация на възложителя. 

Участникът предлага следния подход описан в отделни етапи за разработване и 

гаранционна поддръжка на софтуера, както следва: изготвяне на софтуерна спецификация 

и определяне на функционалността на софтуера; преглед на предварителната софтуерна 

спецификация и функционалности; изготвяне на графично оформление на софтуера; 

реализация на графично оформление предвид софтуерната спецификация; преглед на 

функционалната спецификация и разпределяне на функциите по модули; преглед на сорс-

кода по модули; нанасяне на коригиращи действия спрямо създадените доклади след 

проведените тестове; повторно тестване на сорс-кода по модули; въвеждането на  

съдържание, текстове и графични елементи предоставени от възложителя; внедряване на 

софтуера за управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на 

рекламната продукция в БНР; обучение на предвидените служители за работа със 

софтуера. Участникът е предложил разработен план за действие на дейностите по 

гаранционна поддръжка. Приложено е подробно описание на наличните човешки и 

технически ресурси и организацията на работа на лицата, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил срок за разработка и внедряване на софтуера 60 

(шестдесет) дни от подписване на договора за изпълнение на поръчката.  

Декларира, че ще поддържа софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР за срок от 36 

(тридесет и шест) месеца. 

 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията го допусна до оценяване по показател 

„Техническо предложение” (ТП). 

Оценката по показателя „Техническо предложение“ (ТП) се формира по следната 

формула: ТП= Тmin / Туч.x100, където: 

Тmin е представлява най-краткият предложен от участниците срок за разработка и 

внедряване в дни; 

Туч. е срокът, предложент от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Оценката на техническото предложение на „АСАП“ ЕООД, е както следва:  

ТП = 10 / 60 x 100 = 16.66 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. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Предложение на „Лион технолоджис“ ЕООД 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка в отделни етапи описани в 

техническото му предложение по следния начин: изработване на подробно задание въз 

основа на техническата спецификация; съгласуване на заданието с възложителя; 

разработка на прототип и съгласуване с възложителя; доработка и прототип до краен вид; 

провеждане на тестове и поправка на бъгове; инсталиране на базата данни на клиентската 

част на системата, което включва и конфигуриране, клиентски настройки на съответните 

работни места; текущо администриране на системата в рамките на договора, управление 

на правата на достъп до различните функции на системата; създаване на система за 
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ежедневно архивиране на работните файлове на софтуера и възстановяване 

работоспособността й в случай на срив и пускане в експлоатация; настройка на връзката на 

системата за производство на радиопрограма „Далет“. Участникът предлага екип от 

специалисти, които ще бъдат отговорни за изпълнението на поръчката. 

 

След като установи, че предложението на участника отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя, комисията го допусна до оценяване по показател 

„Техническо предложение” (ТП). 

Оценката по показателя „Техническо предложение“ (ТП) се формира по следната 

формула: ТП= Тmin / Туч.x100, където: 

Тmin е представлява най-краткият предложен от участниците срок за разработка и 

внедряване в дни; 

Туч. е срокът, предложент от участника, чиято оферта се оценява; 

 

Оценката на техническото предложение на „Лион технолоджис“ ЕООД, е както 

следва:  

ТП = 10 / 80 x 100 = 12.50 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. 

Решението е взето единодушно. 

 

След разглеждане на техническите предложения, комисията реши в деня на 

съставяне и подписване на протокола от извършеното разглеждане, председателят на 

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

допуснатите участници. 

 

VІ. 1. Комисията проведе публично заседание на 14.01.2019 г. от 10:00 часа в 

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

участниците, чиито техническо предложения отговарят на изискванията на възложителя.  

 

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

- Младен Димитров Желев, в качеството му на управител на „Ай Ти Бизнес Проджектс“ 

ЕООД; 

- Петър Христов Диловски, в качеството му на управител на „Форс директ“ ЕООД; 

- Мария Стоянова Георгиева, упълномощена от Петър Ангелов Зюмбилев в качеството 

му на управител на „АСАП“ ЕООД. 

 

1. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците, доказали съответствието си с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор и чиито технически предложения отговарят на поставените 

от възложителя условия и оповести направените ценови предложения, както следва: 

 

Ценово предложение на „Ай Ти Бизнес Проджектс“ ЕООД: 

- Обща цена за изпълнение на поръчката въз основа на техническата спецификация в 

размер на 28 880 лв. без ДДС или 34 656 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване, съгласно 

техническата спецификация в размер на 18 000 лв. без ДДС или 21 600 лв. с включен ДДС. 
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 - Месечна цена за поддръжка на софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР в размер на 280 лв. 

без ДДС или 336 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване съгласно 

техническата спецификация в Регионална радиостанция на БНР при заявка на възложителя в 

размер на 800 лв. без ДДС или 960 лв. с включен ДДС. 

 

2. Ценово предложение на „Форс директ“ ЕООД 

- Обща цена за изпълнение на поръчката въз основа на техническата спецификация в 

размер на 23 790 лв. без ДДС или 28 548 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване, съгласно 

техническата спецификация в размер на 1 830 лв. без ДДС или 2 196 лв. с включен ДДС. 

 - Месечна цена за поддръжка на софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР в размер на 610 лв. 

без ДДС или 732 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване съгласно 

техническата спецификация в Регионална радиостанция на БНР при заявка на възложителя в 

размер на 1 200 лв. без ДДС или 1 440 лв. с включен ДДС. 

3. Ценово предложение на „АСАП“ ЕООД 

- Обща цена за изпълнение на поръчката въз основа на техническата спецификация в 

размер на 8 800 лв. без ДДС или 10 560 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване, съгласно 

техническата спецификация в размер на 8 000 лв. без ДДС или 9 600 лв. с включен ДДС. 

 - Месечна цена за поддръжка на софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР в размер на 600 лв. 

без ДДС или 720 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване съгласно 

техническата спецификация в Регионална радиостанция на БНР при заявка на възложителя в 

размер на 200 лв. без ДДС или 240 лв. с включен ДДС. 

4. Ценово предложение на „Лион технолоджис“ ЕООД 

- Обща цена за изпълнение на поръчката въз основа на техническата спецификация в 

размер на 29 950 лв. без ДДС или 35 940 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване, съгласно 

техническата спецификация в размер на 19 150 лв. без ДДС или 22 980 лв. с включен ДДС. 

 - Месечна цена за поддръжка на софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР в размер на 300 лв. 

без ДДС или 360 лв. с включен ДДС. 

- Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване съгласно 

техническата спецификация в Регионална радиостанция на БНР при заявка на възложителя в 

размер на 6 000 лв. без ДДС или 7 200 лв. с включен ДДС. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.  

 

VIІ. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка 

на ценовите предложения на участниците съгласно документацията за участие и 

техническата спецификация в процедурата и установи несъответствие с ценовото 

предложение на участника „АСАП“ ЕООД.  

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел I, т. 4.3. от документацията за 

процедурата и т. 4 от техническите спецификации за същата, възложителят изисква срок за 

поддръжка на софтуера от 36 (тридесет и шест) месеца. Комисията установи, че участникът 
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„АСАП“ ЕООД е предложил цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване, 

съгласно техническата спецификация и месечна цена за поддръжка на софтуера за 

управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна 

продукция в БНР, но посочената обща цена за изпълнение на поръчката, не отговаря на 

сбора от цените за изпълнение на изискваните от възложителя дейности – разработка и 

внедряване и поддръжка за срок от 36 месеца. 

 

Комисията взе следното решение: С оглед извършване на преценка за съответствие 

на предложеното от „АСАП“ ЕООД ценово предложение с изискванията на възложителя и на 

основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, да изиска от участника „АСАП“ ЕООД да предостави 

разяснения относно това по какъв начин е формирана предлаганата обща цена за 

изпълнение на поръчката и защо същата не съответства на сбора от предложените цени. 

 

Заседанието на комисията приключи на 14.01.2019 г. в 13:00 ч. 

 

VIII. Комисията се събра на ново заседание на 28.01.2019 г. от 10:00 ч. в програмно-

редакционната сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

 

Председател: Юлия Соколова - ръководител отдел „Реклама и издателска дейност“ 

Членове: 1. Люба Димчева - ръководител счетоводен отдел/главен счетоводител; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

IX. Комисията установи, че до участника „АСАП“ ЕООД е отправено искане за 

предоставяне на разяснения с изх. № 20-00-14/15.01.2019 г. в определения в искането срок е 

постъпило разяснение от „АСАП“ ЕООД, с вх. № ОП-02-05/18.01.2019 г., 11:35 ч. 

Участникът е разяснил, че формираната от него обща цена за изпълнение на 

поръчката е направена въз основа на техническата спецификация и е получена от сбора на 

цените в образеца на ценовото предложение, както следва: т. 2 - Цена за изпълнение на 

дейностите по разработка и внедряване, т. 3 - Месечна цена за поддръжка на софтуера за 

управление на продажбите, програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна 

продукция и т. 4 - Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване съгласно 

техническата спецификация в Регионална радиостанция на БНР. 

В т. 1 обща цена за изпълнение на поръчката, участникът не е включил в сбора 

поддръжка за период от 36 (тридесет и шест) месеца, колкото е срокът за изпълнение на 

поръчката, обявен от възложителя. Участникът е сумирал еднократното заплащане на 

месечна цена за поддръжка на софтуера за управление на продажбите, програмиране и 

отчитане на излъчванията на рекламна продукция, вместо за 36 (тридесет и шест) месеца, 

както и е включил в общата цена за изпълнение на поръчката, цената за изпълнение на 

дейностите по разработка и внедряване съгласно техническата спецификация в Регионална 

радиостанция на БНР.  

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Раздел I, т. 4.3. от документацията 

за процедурата и т. 4 от Раздел II техническите спецификации за същата, възложителят 

изисква срок за поддръжка на софтуера от 36 (тридесет и шест) месеца. Общата цена за 

изпълнение на поръчката, предвид изискваните от възложителя дейности, съгласно 

техническата спецификация, се формира от сбора на цена за изпълнение на дейностите 

по разработка и внедряване и месечната цена за поддръжка на софтуера, за срока на 

изпълнение на поръчката, а именно  36 месеца.  

Изпълнението на дейностите по разработка и внедряване на софтуера в 

регионалните радиостанции на БНР е посочено в условията на поръчката само като 

допълнителна възможност за възложителя.  
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След като разгледа представените документи от участника, комисията взе следното 

решение: Допуска офертата на „АСАП“ ЕООД до оценяване, като взема предвид цените за 

изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, 

а именно цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване и месечна цена за 

поддръжка на софтуера, за срока на изпълнение на поръчката. В дадените разяснения 

участникът потвърждава, че е посочил единични цени за тези дейности, но твърди, че 

възложителят не е изискал да бъде офериран техният сбор. Това твърдение не отговаря на 

истината, тъй като в техническата спецификация за поръчката достатъчно ясно е описано, че 

срокът за поддръжка е 36 месеца, а не един, както и обстоятелството, че изпълнението на 

дейности в регионалните радиостанции е предвидено като опция.  

Цена за изпълнение на дейностите по разработка и внедряване, съгласно 

техническата спецификация, предложена от участника „АСАП“ ЕООД е в размер на 8 000 лв. 

без ДДС или 9 600 лв. с включен ДДС.  

Месечна цена за поддръжка на софтуера за управление на продажбите, 

програмиране и отчитане на излъчванията на рекламна продукция в БНР, предложена от 

участника „АСАП“ ЕООД е в размер на 600 лв. без ДДС или 720 лв. с включен ДДС или . 21 600 

лв. без ДДС или 25 920 лв. с ДДС за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. 

Общата цена за изпълнение на поръчката въз основа на техническата спецификация, 

обявена от възложителя, е в размер на 29 600 лв. без ДДС или 35 520 лв. с включен ДДС. 

Решението е взето единодушно. 

 

X. Комисията извърши проверка на ценовите предложения на участниците за 

необичайно благоприятни предложения по смисъла на чл. 72 от ЗОП, при което установи, че 

няма оферта, която е с 20 % по – благоприятна от останалите. 

 

XI. Комисията извърши оценяване на офертите на допуснатите участниците 

съобразно предварително обявения от възложителя критерий – „Оптимално съотношение 

качество/ цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и съобразно методика за оценка на 

офертите, част от документацията за участие в процедурата, по показател „Ценово 

предложение“(ЦП), което се формира по следния начин: 

1. Оценяване на „Ай Ти Бизнес Проджектс“ ЕООД: 

ЦП=Ц min/ Цуч.x100, където: 

Цmin e най-ниската от всички предложени цени; 

Цуч. е предложената цена на оценяваната оферта. 

ЦП = 23 790/ 28 880 x 100 = 82.38 точки 

Комплексната оценка се формира по следната формула:  КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП 

КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП = 0,6 х 82.38 + 0,4 х 11.11 = 49.43 + 4.44 = 53.87 точки 

2. Оценяване на „Форс директ“ ЕООД: 

ЦП=Ц min/ Цуч.x100, където: 

Цmin e най-ниската от всички предложени цени; 

Цуч. е предложената цена на оценяваната оферта. 

ЦП = 23 790/ 23 790 x 100 = 100 точки 

Комплексната оценка се формира по следната формула:  КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП 
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КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП = 0,6 х 100 + 0,4 х 100 = 60 + 40 = 100 точки 

 

 

3. Оценяване на „АСАП“ ЕООД:  

ЦП=Ц min/ Цуч.x100, където: 

Цmin e най-ниската от всички предложени цени; 

Цуч. е предложената цена на оценяваната оферта. 

 

ЦП = 23 790/ 29 600 х 100 = 80.37 точки 

 

Комплексната оценка се формира по следната формула:  КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП 

КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП = 0,6 х 80.37 + 0,4 х 16.66 = 48.22 + 6.66 = 54.88 точки 

 

4. Оценяване на „Лион технолоджис“ ЕООД: 

ЦП=Ц min/ Цуч.x100, където: 

Цmin e най-ниската от всички предложени цени; 

Цуч. е предложената цена на оценяваната оферта. 

 

ЦП = 23 790/29 950 х 100 = 79.43 точки 

 

Комплексната оценка се формира по следната формула:  КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП 

КО = 0,6хЦП  + 0,4хТП = 0,6 х 79.43 + 0,4 х 12.50 = 47.66 + 5 = 52.66 точки 

 

XII. Комисията извърши класиране на участниците както следва: 

 

I-во място „Форс директ“ ЕООД, с крайна оценка от класирането 100 точки; 

II-ро място „АСАП“ ЕООД, с крайна оценка от класирането 54.88 точки; 

 

III-то място „Ай Ти Бизнес Проджектс“ ЕООД, с крайна оценка от класирането 53.87 

точки; 

IV-то място „Лион технолоджис“ ЕООД, с крайна оценка от класирането 52.66 точки. 

 

 

XII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

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 14.02.2019 г. 

 

Комисия: 

 

Юлия Соколова:    (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 
 


