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

            (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, доставка и монтаж 

на мебелно обзавеждане за нуждите на БНР“, с УИН в РОП 00349-2017-0013 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповеди № АВ-769/26.06.2017 г.  и № АВ-

817/05.07.2017 г. на Генералния директор на БНР се проведе на 12.07.2017 г. от 09:30 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

1. Николай Кирилов – ръководител сектор в отдел „АДУС“; 

Членове:  

2. Анна Гръменова – счетоводител отдел „Счетоводство“; 

3. Милен Митев – старши юрисконсулт. 

 

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

 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и 

чиито технически предложения отговарят на поставените от възложителя условия. 

 

V. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на допуснатите оферти и обяви 

предложената цена, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Геотехкопер“ ООД. 

Участникът е предложил следната цена за изпълнение на поръчката: 

1. часова ставка 26.40 (двадесет и шест лева и четиридесет стотинки) лв./час без ДДС; 

2. сума от единичните цени по видове артикули: 8 264,00 лева (осем хиляди двеста 

шестдесет и четири лева) без включен ДДС. 

 

VI. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците, съгласно 

предварително обявения критерий за оценка по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално 

съотношение качество/цена“, както следва:  

 

1. Оферта на „Геотехкопер“ ООД: 

 

ЦП= 8 264 / 8 264 х100 = 100 т.  

КО = 0,3 х ЦП + 0,7 х ТП = 0,3 х100 + 0,7 х 100 = 30+70 = 100 т. 
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VII. В резултат на извършените действия, комисията класира участниците, съгласно 

предварително обявения критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП:  

 

1. На първо място: Оферта на „Геотехкопер“ ООД с получена оценка 100 точки. 

 

VIII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 13.07.2017 г. 

 

 

Комисия: 

 

Николай Кирилов:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Анна Гръменова:   (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

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

 

 


