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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ОП-01-324/30.11.2018 г. 

 

На основание чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и след 

получаване на доклад и протоколи от работата на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-

282/24.10.2018 г.  на генералния директор на БНР да разгледа и оцени офертите за изпълнение 

на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на система за оптимизация и 

централизирано управление на осветлението в сградите на БНР“ открита с Решение №  ОП-01-

242 /14.09.2018 г. на генералния директор на Българското национално радио 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. Обявявам класирането на участниците в проведената открита процедура с предмет: 

„Доставка и монтаж на система за оптимизация и централизирано управление на 

осветлението в сградите на БНР“: 

 

1. На първо място: „Мултимедийна група“ ЕООД с комплексна оценка 58 точки. 

 

Мотиви: Офертата на участника отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор и е изготвена съобразно техническата спецификация за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена по предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена” и съобразно методиката за оценка – част от 

документацията за участие в процедурата. 

 

II. Определям за изпълнител на обществената поръчката следния участник, с когото да 

бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка:  

 

„Мултимедийна група“ ЕООД 

 

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

участника в процедурата в тридневен срок от издаването му.  

 

ІV. 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 участника.  

 

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

съгласно чл. 197, aл. 1, т. 7, буква „а“ 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

