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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  11.01.2018 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-1485/05.12.2017 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на рекламни материали за 

нуждите на Българското национално радио“. Обществената поръчка е открита с 

Решение № АВ-1316/26.10.2017 г. на генералния директор на Българското национално 

радио. 

 

I. Комисията заседава в състав: 

Председател:  Десислава Паунска – ръководител отдел „Комуникация“ 

Членове:  1. Снежанка Спиридонова – ръководител отдел „Стопанска 

дейност“; 

2. Милен Митев – главен юрисконсулт; 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-1485/05.12.2017 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 със заповед АВ-1485/05.12.2017 г. до 09.02.2018 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 05.12.2017 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. 

 

са постъпили оферти за участие в процедурата от следните участници: 

1. „Темпус 2000“ ООД, вх. № ОП – 156/04.12.2017 г./ 13:30 ч. 

2. „Издателска къща АБ“ ЕООД, вх. № ОП – 157/04.12.2017 г./ 14:45 ч. 

3. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, вх. № ОП – 158/04.12.2017 г./ 15:20 ч.  

 

Към всяка от офертите участниците са представили и запечатана опаковка, 

съдържаща мостри на предлаганите продукти, каквото е изискването на възложителя. 

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“. 
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Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки 

участник. 

 

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

заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи 

към проверка на представените от участниците документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията установи, че по 

отношение на офертите на участниците са налице следните липси, непълноти или 

несъответствия на информацията: 

Участникът „Издателска къща АБ“ ЕООД  

- В част IV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП, участникът е посочил изпълнените от него 

доставки с предмет, сходен на предмета на поръчката. Обемът на посочените 

доставки не е сходен с обема на поръчката, съобразно техническата спецификация. 

- В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, участникът не е посочил лице, отговорно за 

доставката на рекламните артикули; 

Участникът „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

- В част IV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП, участникът е посочил изпълнените от него 

доставки с предмет, сходен на предмета на поръчката. Обемът на посочените 

доставки не е сходен с обема на поръчката, съобразно техническата спецификация. 

 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

V. Комисията се събра на второ заседание на 22.12.2017 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР.  

 

1. Комисията установи, че след публикуването на протокол № 1 на профила на 

купувача и изпращането му на участниците в процедурата, в срока по чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП са постъпили допълнителни документи от следните участници: 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, вх. № ОП - 169/20.12.2017 г./ 12:00 ч. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор, 

поради което допусна същия до следващия етап на процедурата. 

 

2. Комисията установи, че участникът „Издателска къща АБ“ ЕООД не е представил 

допълнителни документи, които да съдържат променена и/или допълнена информация. 

Предвид горното, комисията предлага на 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 
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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 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 

 

VI. Комисията към проверка на представените от участниците, доказали 

съответствието си с критериите за подбор, мостри и съответствието им с изискванията 

на възложителя. Комисията установи следното: 

 

1. Предоставените от участника „Темпус 2000“ ООД мостри съответстват на 

изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация и са предоставени 

съобразно изискванията, посочени в обявлението и документацията за процедурата.  

 

2. Някои от Предоставените от участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 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; 
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Предвид горното Комисията предлага на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП 

участникът да бъде отстранен от процедурата. 

Мотиви:  

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката съгласно техническата спецификация, подробно описани по-

горе. 

 

VII. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

показателя „техническо предложение (ТП)“, както следва: 

 

Оферта на „Темпус 2000“ ООД 

Оценка по показател „Техническо предложение“ (ТП) – 100 точки 

Мотиви:  

Предложеният от участника начин за изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя. Техническото предложение 

надгражда минималните изисквания на възложителя със следните обстоятелства: 

 За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата на ниво отделна 

задача, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделно лице и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и 

край и измерими резултати; 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

След приключване на оценяването по показателя „техническо предложение“, 

комисията реши ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени 

на публично заседание на 03.01.2018 г. от 10:00 ч. в програмно-редакционната сграда 

на БНР. Членът на комисията Милен Митев да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения и да публикува съобщението на профила на 

купувача не по-малко от два работни дни преди деня на отварянето. 

 

VIII. Комисията проведе публично заседание 03.01.2018 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. В 

работата на комисията взе участие Рени Григорова, определена за резервен член със 

Заповед № АВ-ОП-01-02/02.01.2018 г. на генералния директор на БНР, на мястото на 

Снежанка Спиридонова. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 

Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

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

допуснатите оферти и обяви направените ценови предложения, както следва: 

Ценово предложение на „Темпус 2000“ ООД  

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката – 184 950.00 лева (сто 

осемдесет и четири хиляди деветстотин и петдесет лева) без включен ДДС 

 

VII. Комисията извърши оценяване на участниците по предварително обявения от 

възложителя критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 

3 от ЗОП при показателите, определени в обявлението и документацията за възлагане на 

поръчката, както следва: 
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Оферта на участника „Темпус 2000“ ООД  

 

Показател „Ценово предложение“(ЦП) 

ЦП = (Цmin / Цуч) х 100 = 184 950/184 950 х 100 = 100 точки 

 

Комплексна оценка (КО)  

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

 

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

на участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”: 

 

I-во място – „Темпус 2000“ ООД с комплексна оценка 100 точки. 

 

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 

обявената от възложителя методика за оценка – част от документацията за участие в 

процедурата. 

 

IX. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник „Темпус 2000“ 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 08.01.2018 г. 

 

Комисия: 

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

 

 

Снежанка Спиридонова: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Рени Григорова: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

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

 


