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Р Е Ш Е Н И Е 
№ АВ-1426/17.11.2017 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-

1242/13.10.2017 г. на генералния директор на БНР да разгледа и оцени офертите за изпълнение 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на звукотехническо оборудване, системи и 

консумативи“, открита с Решение № АВ-1066/04.09.2017 г. на генералния директор на 

Българското национално радио и публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален 

номер 00349-2017-0019 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Обявявам класирането на участниците в проведената открита процедура с предмет: 

„Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи“: 

 

1. На първо място: „Медиавижън“ ООД с предложена цена в размер на 278 025 (двеста 

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

2. На второ 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; 

3. На трето 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. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена” и съобразно методиката за оценка – част от 

документацията за участие в процедурата. 

 

II. Определям за изпълнители на обществената поръчката следните участници, с които да 

бъдат сключени рамкови споразумения:  

 

„Медиавижън“ ООД 

„Джи Ди Ар Системс“ ООД 

„Техно“ ООД 

 

III. Отстранявам от процедурата 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 
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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. 

 

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 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

