
 

 

 

 

Утвърждавам: (п) Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД.                                        26.04.2018 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

от заседание на комисията назначена със Заповед № ОП-01-122/16.04.2018 г. на 

Генералния директор на БНР, за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 

за участие във вътрешен конкурентен избор при условията на чл. 82, ал. 4 от ЗОП и сключено 

Рамково споразумение № ЗОП-10/06.03.2018 г. с предмет „Доставка на компютри и 

периферна техника за нуждите на БНР“. 

 

Публичното заседание на комисията с предмет  „Доставка на компютри и периферна 

техника за нуждите на БНР“ се проведе на 16.04.2018 г. от 11.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко –  ръководител отдел „Информационни технологии“; 

Членове: 1. Павлина Евтова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

 

I. Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки. 

 

Членовете на комисията подписаха декларации на основание чл. 103 ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

Комисията установи, че в определения срок в изпратените покани за участие от 

26.03.2018 г. до потенциалните изпълнители, са постъпили следните оферти за участие във 

вътрешен конкурентен избор: 

1. „Контракс“ АД, вх. № ОП-02-41/13.04.2018 г., 15:00 ч. 

2. „C&T България“ ЕООД, вх. № ОП-02-42/13.04.2018 г., 15:40 ч. 

3. „Стемо“ ООД, вх. № ОП-02-43/13.04.2018 г., 16:20 ч. 

 

Комисията не констатира нарушения относно външния вид на получените оферти. 

Офертите са подадени в запечатани, непрозрачни пликове и са постъпили в БНР в рамките на 

определения за това срок. 

На заседанието на Комисията присъства представител на потенциалните изпълнители: 

Красимира Стефанова Василева, упълномощена от Георги Тихомиров Тихов -  

управител на „Стемо“ ООД. 

II. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на 

постъпването им и извърши последователно следните действия за всяка една от подадените 

оферти: провери за наличие на техническо предложение, ценово предложение и оповести 

ценовите предложения на потенциалните участници. Трима от членовете на Комисията 

подписаха пликовете с офертите на участниците и предложиха на присъстващия 



 

 

 

 

представител на „Стемо“ ООД да подпише плика с офертата на „Контракс“ АД и „C&T 

България“ ЕООД.  

1. Участникът „Контракс“АД предлага обща цена за доставка на компютри и 

периферна техника съгласно техническата спецификация, в размер на 317 594.00 лв. (триста 

и седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева) без ДДС. 

 

2. Участникът „C&T България“ ЕООД предлага обща цена за доставка на компютри и 

периферна техника съгласно техническата спецификация, в размер на 299 882 лв. (двеста 

деветдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и два лева ) без ДДС. 

 

3. Участникът „Стемо“ ООД  предлага обща цена за доставка на компютри и 

периферна техника съгласно техническата спецификация, в размер на 297 082 лв. (двеста 

деветдесет и седем хиляди и осемдесет и два лева) без ДДС. 

 

След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителя на „Стемо“ ООД за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията, както следва: 

 

1. Оферта на „Контракс“АД  

Комисията установи, че техническото предложение на потенциалния изпълнител 

отговаря на условията на възложителя и техническите спецификации за поръчката. 

Предложението за изпълнение на поръчката е както следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката - 317 594.00 лв. (триста и седемнадесет 

хиляди петстотин деветдесет и четири лева) без ДДС 

- Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) дни от датата на подписване на 

договора и превеждане на аванс; 

- Гаранционен срок на предлаганото оборудване– 36 (тридесет и шест) месеца; 

 

Комисията взе следното Решение: допуска офертата на потенциалния изпълнител до 

оценяване, съобразно определения от възложителя критерий: икономически най-изгодна 

оферта и според показателите, посочени в поканите. 

 

Комисията извърши оценяване на офертата на „Контракс“ АД, както следва: 

Т – предлагана цена 

Т=(Тmin/Ti)х50 = 297 082.00/ 317 594.00 х 50 = 46.77 точки 

 

Р – Техническа оценка 

P1 - срок на доставка 

Р2 - гаранционен срок 

 

P1 = (Pi1/Pmax1)х30 = 30/30 x 30 = 30 точки  

 

Р2= (Pi2/Pmax2)х20 = 36/36 х 20 = 20 точки 

 

P1 +  Р2  = P = 30 +20 = 50 точки 

 

А – обща оценка 

А= Т + Р = 46.77 + 50 = 96.77 точки 

 

Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадената оферта за 



 

 

 

 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

Офертата на „Контракс“ АД с обща оценка 96.77 точки. 

 

2. Оферта на „C&T България“ ЕООД 

Комисията установи, че техническото предложение на потенциалния изпълнител 

отговаря на условията на възложителя и техническите спецификации за поръчката. 

Предложението за изпълнение на поръчката е както следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката – 299 882 лв. (двеста деветдесет и девет 

хиляди осемстотин осемдесет и два лева ) без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) дни от датата на подписване на 

договора и превеждане на аванс; 

- Гаранционен срок на на предлаганото оборудване – 36 (тридесет и шест) месеца; 

 

Комисията взе следното Решение: допуска офертата на потенциалния изпълнител до 

оценяване, съобразно определения от възложителя критерий: икономически най-изгодна 

оферта и според показателите, посочени в поканите. 

 

Комисията извърши оценяване на офертата на „C&T България“ ЕООД, както следва: 

Т – предлагана цена 

Т=(Тmin/Ti)х50 = 297 082.00/ 299 882.00 х 50 = 49.53 точки 

 

Р – Техническа оценка 

P1 - срок на доставка 

Р2 - гаранционен срок 

 

P1 = (Pi1/Pmax1)х30 = 30/30 x 30 = 30 точки  

 

Р2= (Pi2/Pmax2)х20 = 36/36 х 20= 20 точки 

 

P1 +  Р2  = P = 30 +20 = 50 точки 

 

А – обща оценка 

А= Т + Р = 49.53 + 50 = 99.53 точки 

 

Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадената оферта за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

Офертата на  „C&T България“ ЕООД с обща оценка 99.53 точки. 

 

3. Оферта на „Стемо“ ООД 

Комисията установи, че техническото предложение на потенциалния изпълнител 

отговаря на условията на възложителя и техническите спецификации за поръчката. 

Предложението за изпълнение на поръчката е както следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката – 297 082 лв. (двеста деветдесет и седем 

хиляди и осемдесет и два лева) без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) дни от датата на подписване на 

договора и превеждане на аванс; 

- Гаранционен срок на предлаганото оборудване – 36 (тридесет и шест) месеца; 

 

Комисията взе следното Решение: допуска офертата на потенциалния изпълнител до 

оценяване, съобразно определения от възложителя критерий: икономически най-изгодна 

оферта и според показателите, посочени в поканите. 

 



 

 

 

 

Комисията извърши оценяване на офертата на „Стемо“ ООД както следва: 

Т – предлагана цена 

Т=(Тmin/Ti)х50 = 297 082.00/ 297 082.00 х 50 = 50 точки 

 

Р – Техническа оценка 

P1 - срок на доставка 

Р2 - гаранционен срок 

 

P1 = (Pi1/Pmax1)х30 = 30/30 x 30 = 30 точки  

 

Р2= (Pi2/Pmax2)х20 = 36/36 х 20 = 20 точки 

 

P1 +  Р2  = P = 30 +20 = 50 точки 

 

А – обща оценка 

А= Т + Р = 50 + 50 = 100 точки 

 

Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадената оферта за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

Офертата на „Стемо“ ООД с обща оценка 100 точки. 

 

 

IV. Комисията приключи своята работа на 18.04.2018 г. в 16:00 часа. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 19.04.2018 г. 

 

 

 

Комисия: 

 

Андрей Петренко (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Павлина Евтова (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Цветелина Цачева (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

 


