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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД   12.07.2018 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: „Изграждане на подпорна стена 

за нуждите на регионална радиостанция на БНР в гр. Шумен" 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-185/21.06.2018 г. на 

генералния директор на БНР се проведе на 06.07.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – икономически директор; 

Членове: 1. Калинка Георгиева - счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

        2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

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

 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на 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. 

 

V. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ ценовото 

предложение на участника, който отговаря на критериите за подбор и предварително 

обявените условия на поръчката и обяви предложената цена, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „ПИ БИ АЙ“ ЕООД 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката – 68 222,86 лева (шестдесет и 

осем хиляди и двеста двадесет и два лева и осемдесет и шест стотинки) без включен ДДС 

 

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

закрито заседание. 
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VII. 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” както следва: 

 

1. Оферта на участника „ПИ БИ АЙ“ ЕООД 

Показател „Ценово предложение“ (П3) 

П3 = (Цmin / Цi) х 30 = 68 222,86/68 222,86 х 30 = 30 точки 

 

„Комплексна оценка“ (КО) 

КО = П1 + П2 + П3 = 10 + 60 + 30 = 100 точки 

 

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

участниците: 

 

На първо място – оферта на „ПИ БИ АЙ“ ЕООД с комплексна оценка 100 точки. 

 

Мотиви: Офертата на участника отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор и е изготвена съобразно техническата спецификация за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена по предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”. 

 

 

VIІІ. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 09.07.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Калинка Георгиева:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

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

 


