
 

 

 

 

Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 25.10. 2018  г.  

 

  (Александър Радославов Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

от заседание на комисията назначена със Заповед № ОП-01-275/22.10.2018 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 15/21.03.2018 г. с предмет „Доставка на видео и 

мултимедийно оборудване, системи и консумативи“. 

 

Публичното заседание на комисията с предмет „Доставка на мултимедийна система 

за опериране с база данни“ се проведе на 22.10.2018 г. от 11.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

Комисията заседава в състав: 

Председател: Константин Райдовски –  главен инженер в дирекция „Техника“; 

Членове: 1. Мима Динчева – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Галя Тренчева – юрисконсулт. 

 

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 на 09.10.2018 г. са изпратени писмени покани до всички 

потенциални изпълнители, с които е сключено рамковото споразумение. В определения в 

поканите срок, е постъпила следната оферта за участие във вътрешен конкурентен избор: 

1. „Техно“ ООД, вх. № ОП-02-93/19.10.2018 г., 16:30 ч. 

 

Комисията не констатира нарушения относно външния вид на получената оферта. 

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик и е постъпила в БНР в рамките на 

определения за това срок, съгласно изискванията на чл. 48, ал. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП. 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на потенциалните 

изпълнители. 

II. На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на опаковката 

с постъпилата оферта и извърши последователно следните действия: провери за наличие на 

техническо предложение, ценово предложение и оповести ценовото предложение на 

участника. Членовете на Комисията подписа плика с офертата на участника и техническото 

му предложение. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложението, 

както следва: 

1. Участникът „Техно“ ООД предлага обща цена за доставка на мултимедийна 

система за опериране с база данни и изработка на специализиран софтуер за 



 

 

 

 

конвертиране на XML файлове за изпълнение на поръчката, съгласно техническата 

спецификация, в размер на 110 000.00 лева (сто и десет хиляди лева) без включен ДДС. 

 

След извършване на горните действия, председателят на комисията закри публичната 

част от заседанието на комисията. 

 

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

 

1. Оферта на „Техно“ ООД 

Комисията установи, че техническото предложение на потенциалния изпълнител 

отговаря на условията на възложителя и техническата спецификация за поръчката. 

Предложението за изпълнение на обществената поръчка е както следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката - 110 000.00 лева (сто и десет хиляди 

лева) без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 6 (шест) седмици от датата на подписване на 

договора и превеждане на аванс; 

- Срок за реакция за гаранционен ремонт след подаден сигнал, 24 часа в работни 

дни и 48 часа в неработни дни; 

- Гаранционен срок – 2 (две) години; 

- Срок на валидност на офертата – 90 дни от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

Комисията взе следното Решение: допуска офертата на потенциалния изпълнител до 

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

оферта, въз основа на критерия „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

 

IV. Комисията извърши оценяване на подадената оферта, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Техно“ ООД: 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 110 000.00 лева (сто и десет хиляди 

лева) без ДДС. 

 

V. След извършеното оценяване, комисията класира подадената оферта за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

На първо място офертата на „Техно“ ООД. 

 

VI. Комисията приключи своята работа на 22.10.2018 г. в 14:00 часа. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 23.10.2018 г. 

 

 

 

Комисия: 

 

Константин Райдовски (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мима Динчева (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Галя Тренчева (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 


