
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Дата: 16.03.2017 г. 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Извършване на социологически изследвания за нуждите на 

Българското национално радио по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на 

аудиторията на радиостанциите в Република България; Обособена позиция № 2: 

Извършване на специализирано социологическо проучване на нагласите и интересите на 

реалната и потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-191/09.02.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 07.03.2017 г. от 12:00 часа в производствено – 

техническата сграда на БНР. 

 

 II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Бойчо Кулински – ръководител отдел „Програмни анализи“; 

Членове: 1. Людмил Караджов – външен експерт; 

2. Калинка Георгиева – оперативен счетоводител, отдел „Счетоводство“; 

3. Мина Павлова – юрисконсулт; 

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

 

III. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

 1. Стефка Якимова Маркова, упълномощена от Станислав Борисов Стоянов – 

управител на „Алфа Рисърч“ ООД; 
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 2. Ана Николаева Андреева, упълномощена от Иво Желев Желев – управител на 

„Естат“ ООД; 

 3. Иван Генчев – управител на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД  

IV. Комисията обяви на присъстващите участници резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели. 

 

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

доказали съответствието си с изискванията за подбор и чиито технически предложения 

отговарят на поставените от възложителя условия. 

 

VI. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни пликове, 

съдържащи ценовите предложения на участниците за изпълнение на обособена позиция № 1 

по реда на постъпване на допуснатите оферти, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 35 880 лв. 

(тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС. Комисията обяви на 

присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни пликове, 

съдържащи ценовите предложения на участниците за изпълнение на обособена позиция № 2 

по реда на постъпване на допуснатите оферти, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Алфа Рисърч“ ООД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 52 350 лв. 

(петдесет и две хиляди триста и петдесет) лева без ДДС. Комисията обяви на 

присъстващите представители на участниците предложената цена. 

 

2. Ценово предложение на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД 

Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на 67 000 лв. 

(шестдесет и седем хиляди) лева без ДДС Комисията обяви на присъстващите 

представители на участниците предложената цена. 

 

След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителите на участниците за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 
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VIII. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на единственият участник по 

обособена позиция № 1, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 

70, ал.2, т.1 от ЗОП – „най-ниска цена“,както следва: 

1. Оферта на „Нилсен Адмосфер България ЕАД – предложена обща цена за 

изпълнение в размер на 35 880 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лева) 

без ДДС. 

 

Комисията извърши проверка на предложената цена и нейното съответствие с 

посоченото изискване на Възложителя. В хода на извършената проверка комисията 

констатира, че участникът е подал ценово предложение в съответствие с предварително 

обявените условия. 

Комисията извърши класиране в съответствие с предварително обявените от 

възложителя критерии „ней- ниска цена“  за обособена позиция № 1. 

 

I –во място „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД 

 

IX. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците по обособена 

позиция № 2, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал.2, т.3 

от ЗОП  - „оптимално съотношение качество/цена“ 

 

Оценката по този показател се формира по следната формула: 

 ОЦ = (ОЦ min / ОЦ n) x 40 

 където: ОЦn е оценката на n-тото ценово предложение 

        ОЦmin е най-ниската предложена цена 

 

1. Оферта на участника „Алфа Рисърч“ ООД - предложена цена без ДДС в размер 

на 52 350 лв. (петдесет и две хиляди триста и петдесет). 

 

Ценовата оценка ОЦ = 52 350 / 52 350 x 40 = 1 x 40 = 40 точки 

Комплексна оценка се изчислява по формулата: КОn = OKn + OЦn, където 

КОn – комплексна (обща) оценка на офертата 

ОКn – техническа оценка на офертата 

 

 КОn = (OKn 60) + (OЦn 40) = 100 точки 

 

2. Офертата на участника „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД – предложена цена без 

ДДС в размер на на 67 000 лв. (шестдесет и седем хиляди). 
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Ценовата оценка ОЦ = 52 350 / 67 000 x 40 = 0.78 x 40 = 31 точки 

Комплексна оценка се изчислява по формулата: КОn = OKn + OЦn, където 

КОn – комплексна (обща) оценка на офертата 

ОКn – техническа оценка на офертата 

 

 КОn = (OKn 25) + (OЦn 31) = 56 точки 

 

Комисията извърши класиране в съответствие с предварително обявените от 

възложителя критерии „оптимално съотношение качество/цена“ за обособена позиция № 2. 

 

 I –во място „Алфа Рисърч“ООД 

II –ро място „Нилсен Адмосфер Българи“ ЕАД 

 

X. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 08.03.2017 г. 

 

 Комисия: 

Бойчо Кулински  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

Людмил Караджов Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

Калинка Георгиева  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

Мина Павлова  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

Цветелина Цачева  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 


