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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД  17.05.2019 г. 

ДАРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ 

Икономически директор 

Упълномощен със заповед № РД-20-510/11.12.2018 г. 

 

 

Д О К Л А Д 
 

Уважаеми г-н Йорданов, 

В изпълнение на Ваша Заповед № ОП-01-69/19.03.2019 г. е формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с предмет „Софтуерна поддръжка и развитие на 

технологични системи „ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“. Обществената 

поръчка е открита с Решение № ОП-01-30/07.02.2019 г. на Икономическия директор на 

Българското национално радио. 

 

1. Комисията заседава в състав: 

Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко - ръководител отдел „Информационни технологии“; 

Членове: 1. Мария Ангелова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

Съставът на комисията остана непроменен през целия период на нейната работа. 

 

2. Съгласно Заповед № ОП-01-69/19.03.2019 г. на икономическия директор на БНР, 

комисията има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени 

подадените оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен до 

07.06.2019 г. Съгласно заповедта за назначаване на комисията, до приключване на нейната 

работата, документите, свързани с обществената поръчка се съхраняваха в стая № 17 на 6-ти 

етаж в програмно-редакционната сграда на БНР. За правилното съхранение на документите 

отговаряше председателят на комисията. 

 

3. На 19.03.2019 г. от 10:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се проведе 

публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на комисията 

като същите, след запознаване с входящият регистър на получените оферти, подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „Дигисфера“ ЕООД, вх. № ОП-02-19/18.03.2019 г. 10:30 ч. 

 

На заседанието на комисията присъства Недялко Димитров Милев – управител на 

„Дигисфера“ ЕООД. 

 

4. След извършване на горните действия, председателят на комисията закри 
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публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и 

пристъпи към проверка на представените от участниците документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

5. Комисията се събра на ново заседание на 26.03.2019 г. и пристъпи към разглеждане 

на техническото предложение на участника, който е доказал съответствието си с критериите 

за подбор. 

 

5.1. Техническо предложение на „Дигисфера“ ЕООД 

Комисията установи, че техническото предложение на участника е изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

Комисията взе следното решение: Допуска офертата на участника „Дигисфера“ ЕООД 

до следващия етап на процедурата - отваряне на ценовото му предложение. 

 

6. Комисията се събра на ново публично заседание на 09.04.2019 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовите предложения на 

участниците. На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

Комисията отвори ценовото предложение на участника, доказал съответствието си с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и чието техническо предложение 

отговаря на поставените от възложителя условия, както следва: 

 

6.1. Ценово предложение на „Дигисфера“ ЕООД: 

- Обща цена за поддръжка и развитие, в размер на 803 160 лева (осемстотин и три 

хиляди сто и шестдесет лева) без включен ДДС или 963 792 лева (деветстотин шестдесет и три 

хиляди седемстотин деветдесет и два лева ) с включен ДДС. 

− Цена за пускане в експлоатация на аварирал/нов компонент на технологична система 

Далет, в размер на 250 лева (двеста и петдесет лева) без включен ДДС или 300 лева (триста 

лева) с включен ДДС; 

− Други услуги, свързани с експлоатацията на технологичните системи Далет, в 

размер на 250 лева (двеста и петдесет лева) без включен ДДС или 300 лева (триста лева) с 

включен ДДС. 

− Създаване на помощни средства, в размер на 250 лева (двеста и петдесет лева) без 

включен ДДС или 300 лева (триста лева) с включен ДДС. 

− Създаване и/или анализ на работен процес, в размер на 1 900 лева (хиляда и 

деветстотин лева) без включен ДДС или 2 280 лева (две хиляди двеста и осемдесет лева) с 

включен ДДС. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.  
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7. Комисията пристъпи към оценяване съобразно предварително избрания от 

възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”. 

 

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

предварително обявените условия. Комисията извърши проверка на предложените цени на 

участника „Дигисфера“ ЕООД и тяхното съответствие с посочените изисквания на 

възложителя.  

 

8. В резултат на извършените действия, комисията извърши следното класиране: 

 

8.1. Първо място: „Дигисфера“ ЕООД 

 

9. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник „Дигисфера“ ЕООД. 

 

Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 - 3, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение от 

възложителя. 

 

Докладът е съставен и подписан на 09.05.2019 г. 

 

 

Комисия: 

 

Андрей Петренко:  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Мария Ангелова:   (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:     (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


