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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД   20.09.2018 г. 

(Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изработка и доставка на 

компактдискове за нуждите на БНР" 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-221/14.08.2018 г.,  

на Генералния директор на БНР, се проведе на 18.09.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Юлия Соколова - ръководител отдел „Реклама и издателска 

дейност“ 

Членове: 1. Лина Петрова – старши счетоводител; 

        2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

III. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на запечатания непрозрачен плик, 

съдържащ ценовото предложение на участника, доказал съответствието си с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и чието техническо 

предложение отговаря на поставените от възложителя условия и обяви предложената 

цена, както следва: 

1. Ценово предложение на кооперация „Панда“ 

  Цената за изработка на матричен компактдиск с пълноцветен печат е 1,34 

(един лев и тридесет и четири стотинки) без включен ДДС. 

 Цената за изработка на картонена кутийка тип джоб е 0,68 (шестдесет и осем 

стотинки) без включен ДДС 

 Цената за изработка на картонена кутийка със затваряне, с печат от 

вътрешната страна е 1,02 (един лев и две стотинки) без включен ДДС. 

 Цената за изработка на луксозна картонена кутийка тип Digipack с 2 страни е 

1,65 (един лев и шестдесет и пет стотинки) без включен ДДС. 

 Цената за изработка на луксозна картонена кутийка тип Digipack с 3 страни е 

2,05 (два лева и пет стотинки) без включен ДДС. 
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 Цената за изработка на тънка пластмасова кутийка с 2 страници с предна 

вложка е 0,55 (петдесет и пет стотинки) без включен ДДС. 

 Цената за изработка на пластмасова кутийка с черен или прозрачен трей, 

предна вложка от 2 или повече страници и двустранна задна вложка е 2,05 (два лева и 

пет стотинки) без включен ДДС. 

 Цената за изработка на допълнителна вложка с 4 или повече страници, 

сгънати на хармоника или шити с телче е 0,55 (петдесет и пет стотинки) без включен 

ДДС. 

 Цената за изготвяне на мостри на обложките е 0,08 (осем стотинки) без 

включен ДДС. 

 Предлагана обща цена – 9,97 (девет лева и деветдесет и седем стотинки) 

V. След извършване на горните действия, комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

VI. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник, 

съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”, като приложи обявената от възложителя 

методика както следва: 

1. Оферта на участника кооперация „Панда“ 

Показател „Ценово предложение“ (ЦП) 

ЦП = Ц min / Ц уч. х 100 = 9,97 /9,97 х 100 = 100 точки 

 

Комплексна оценка (КО) 

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

VIІ. Класиране на участниците: 

Комисията извърши класиране на участниците както следва: 

I-во място кооперация „Панда“ с крайна оценка от класирането 100 точки 

VIІІ. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

Протоколът е съставен и подписан на 18.09.2018 г. 

 

Юлия Соколова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Лина Петрова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


