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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ОП-01-110/26.03.2018 г. 

 

На основание чл. 108, т. 4, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 22, ал.1, т. 8 от Закона за обществените 

поръчки и след получаване на доклад и протоколи от работата на комисията, назначена със 

Заповед № ОП-01-85/27.02.2018 г. на генералния директор на БНР да разгледа и оцени 

офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Развитие и поддържане на уеб 

базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала 

BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“, открита 

с Решение № ОП-01-35/17.01.2018 г. на генералния директор на Българското национално 

радио и публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 00349-2018-0001 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие 

и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и 

поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани 

ресурси на БНР“ 

 

Мотиви: Нито една от подадените оферти за изпълнение на поръчката не отговаря на 

поставените критерии за подбор или на предварително обявените условия на поръчката. 

 

II. Отстранявам от процедурата следните участници: 

1. „Оптимал сълюшънс“ ООД – по обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно: 

- участникът е декларирал, че ще предложи подходяща организация за проектирането и 

възлагането на дейностите по текущото развитие, но не е описал тази организация, поради 

което не може да се установи дали офертата отговаря на изискването на възложителя, 

посочено в т. 2.4. на техническата спецификация за поръчката, изпълнителят да предложи 

подходяща организация за проектирането и възлагането на дейностите по текущото развитие, 

като екипът на Изпълнителя участва не само в реализирането на промените, но и активно 

участва още на ниво проектиране; 

- участникът е посочил, че по задание няма конкретни изисквания за добавяне на 

функционалност към мултимедийния портал БНР Play, което не отговаря на истината. 

Възложителят е описал в т. 4.1.3. от техническата спецификация за поръчката, че изисква за 

развитието на мултимедийния портал БНР Play „аудио и видео архив на съдържанието на БНР, 

категоризирани по различни признаци – предавания, дати, тагове и т.н.“; 

- участникът е предложил срок за поддръжка на портала bnr.bg от 42 (четиридесет и 

два) месеца, което не отговаря на изискването на възложителя, посочено в Раздел I, т. 4.3. от 

документацията за поръчката, съгласно което срокът за поддръжка е 36 (тридесет и шест) 
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месеца от приемане на разработените функционалности и въвеждането им в експлоатация, 

удостоверено с двустранен протокол. 

 

2. „Финит софтуер системс“ ЕООД – по обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно: 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на критериите за подбор, посочени 

от възложителя в обявлението за обществена поръчка и документацията. Възложителят е 

поставил изискване участниците да са изпълнили доставки с предмет и обем идентични или 

сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като 

крайна за получаване на офертите. В раздел IV, т. 3.1. от документацията възложителят изрично 

е посочил, че под „сходни“ или „идентични“ следва да се разбират дейности по: разработване 

на сайтове, изработени от участника с повече от 1000 уникални посещения на ден; 

разработване на модули, компоненти и плъгини за уеб CMS системи, с размер над 20000 

реда код; поддръжка на уеб сайтове на организации с над 50 служители; разработване на уеб 

сайтове, активно използващи технологии за поточно аудио или видео в реално време; 

разработване на уеб сайтове с над 20 администратори / content мениджъри. Участникът е 

посочил в ЕЕДОП изпълнението на услуги, нито една от които не включва разработване на уеб 

сайтове, активно използващи технологии за поточно аудио или видео в реално време, каквото е 

изискването на възложителя. Предвид горното, услугите не могат да се приемат за „сходни“ 

или „идентични“ с предмета на настоящата поръчка. 

 

3. „Оптимал сълюшънс“ ООД – по обособена позиция № 2 

Основание: чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно: 

- участникът е декларирал, че ще предложи подходяща организация за проектирането и 

възлагането на дейностите по текущото развитие, но не е описал тази организация, поради 

което не може да се установи дали офертата отговаря на изискването на възложителя, 

посочено в т. 2.4. на техническата спецификация за поръчката, изпълнителят да предложи 

подходяща организация за проектирането и възлагането на дейностите по текущото развитие, 

като екипът на Изпълнителя участва не само в реализирането на промените, но и активно 

участва още на ниво проектиране; 

- участникът е предложил срок за поддръжка на специализирани уеб базирани 

ресурси от 42 (четиридесет и два) месеца, което не отговаря на изискването на възложителя, 

посочено в Раздел I, т. 4.3. от документацията за поръчката, съгласно което срокът за 

поддръжка е 36 (тридесет и шест) месеца от приемане на разработените функционалности и 

въвеждането им в експлоатация, удостоверено с двустранен протокол. 

 

IV. На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.  
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V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 

решението да се публикува към електронната преписка в профила на купувача на БНР на 

интернет страницата http://www.profilnakupuvacha.com/1470 в деня на изпращането му на 

участниците.  

 

VI. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от получаването му, 

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

 

 

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

 

АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

http://www.profilnakupuvacha.com/1470

