
 

 
 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка и монтаж на стелажи за съхранение на ленти в 

Лентохранилище Боровец“. 

 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1411/16.11.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 28.11.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Ирена Мачева – икономически директор на БНР: 

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

 2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки 

ресурси“. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Евромаркет Кари“ АД  

Срок за изпълнение на поръчката – 4 (четири) месеца. 

 

Участникът е описал подробно всички етапи от изпълнение на поръчката, 

ангажираните с тях технически и човешки ресурси, планираните мерки за вътрешен контрол 

и отговорните лица. Описал е дейностите, които ще бъдат извършени за изпълнение на 

поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. Описанието е достатъчно 

подробно и последователно, за да даде на Комисията основание да приеме, че участникът 

ще изпълни качествено предмета на поръчката 

 

Комисията установи, че предложението на участника отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в техническата спецификация, поради, което взе следното решение: 

Допуска участника „Евромаркет Кари“ АД до оценяване на техническото 

предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

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. 



 

 
 

 

По показателя „Техническо предложение” (ТП) Комисията оценява офертата на 

участника със 100 точки. 

 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнение на поръчката осигурява изпълнението 

на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а именно:  

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност.  

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(механизация, инструменти и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация при условие със следните две обстоятелства: 

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

задача; 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на лицата, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

V. След разглеждане и оценяване на техническото предложение, комисията взе 

следното решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от 

два работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 01.12.2017 г. 

 

Комисия: 

Ирена Мачева:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Люба Димчева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

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

 


