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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: „Доставка на видео и 

мултимедийно оборудване, системи и консумативи“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-30/16.01.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 24.01.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  Константин Райдовски – отговорен звукоинженер 

Членове:  1. Илка Дойчинова – ръководител сектор „Бюджетна дейност“; 

2. Милен Митев – главен 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 „Техно“ ООД 

- обща стойност за изпълнение на поръчката, формирана въз основа на посочената 

от възложителя техническа спецификация в размер на 112 895 (сто и дванадесет хиляди 

осемстотин деветдесет и пет лева) без ДДС. 

 

2. Ценово предложение на „Медиавижън“ ООД 

- обща стойност за изпълнение на поръчката, формирана въз основа на посочената 

от възложителя техническа спецификация в размер на 115 590 (сто и петнадесет хиляди 

петстотин и деветдесет лева) без ДДС. 

 

VI. След извършване на горните действия, председателят на комисията закри 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

VII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка 

на ценовите предложения на участниците за необичайно благоприятни предложения по 

смисъла на чл. 72 от ЗОП, при което установи следното: 

Не са налице предложения, свързани с цена или разходи, които подлежат на 

оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на 

останалите участници. 

 

VIII. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници, 
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съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – 

„най-ниска цена” както следва: 

 

1. Оферта на участника „Техно“ ООД 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 112 895 (сто и дванадесет хиляди 

осемстотин деветдесет и пет лева) без ДДС. 

 

2. Оферта на участника „Медиавижън“ ООД 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката 115 590 (сто и петнадесет хиляди 

петстотин и деветдесет лева) без ДДС. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 30.01.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Константин Райдовски: Заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Илка Дойчинова: Заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Милен Митев: Заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

 


