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П Р О Т О К О Л № 2 

на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР" 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-221/14.08.2018 г. на 

генералния директор на БНР се проведе на 12.09.2018 г. от 14:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Юлия Соколова - ръководител отдел „Реклама и издателска дейност“ 

Членове: 1. Лина Петрова – старши счетоводител; 

         2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, които са доказали съответствието си с критериите за подбор, както следва: 

 

1. Предложение на участника кооперация „Панда“ 

 

Участникът е предложил срок на изпълнение на всяка конкретна доставка 14 

(четиринадесет) календарни дни след получаване на заявка от възложителя. 

 

Участникът е приложил обяснителна записка за цялостния подход за изпълнение на 

поръчката. Посочил е, че е главен франчайзополучател за България на правата върху марката 

и бизнеса на Office 1 Superstore – международна търговска марка на франчайз верига 

магазини, специализирани в продажбата на канцеларски материали и офис оборудване. 

Към днешна дата портфолиото на Office 1 Superstore се състои от над 55 000 продукта. През 

юни 2018 г. е пусната в експлоатация изцяло новата складово-логистична база на участника – 

„Office 1 Superstore Logistics“, в която е внедрена австрийската OSR система за автоматично 

складиране и полуавтоматично набиране на стока, която е специално разработена за 

складове и логистични центрове. Посочва, че разполага със складови бази и търговски обекти 

в над 39 града в страната. Описал е дейностите, които ще бъдат извършени за изпълнение на 

поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. Заявява, че ако поръчката му бъде 

възложена, ще определи лице от своя страна, което ще бъде пряко отговорно за изпълнение 

на поръчката, както и че ще предостави на Възложителя точни координати – имейл, телефон, 

факс и пощенски адрес, за изпращане на заявките. Кооперацията ще изпраща 

потвърждение на Възложителя за получаването на заявката и ще пристъпва към обработка на 

същата. Участникът ще съгласува с Възложителя удобни дата и час за извършване на 

доставката и предаване на заявените видове и количества стоки в рамките на заложения в 

договора срок на доставка.  Кооперация „Панда“ предлага да изготвя експертни финансови 

становища и анализи по документи и отчитане на изпълнението на поръчката ежемесечно. В 

рамките на до 5 работни дни, но не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, 

през който са извършвани доставки, кооперацията ще изпраща информация с подробно 

описани видове и количества доставени компактдискове на Възложителя, информация за 

оставащия финансов ресурс до достигане на определената обща стойност, посочена в 

договора. При изпълнение на поръчката ще бъде приложена линейно-функционалната 
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организационна структура, при която ръководителят е подпомаган в своята дейност от екип. 

Участникът предлага да бъде изградена и поддържана система за комуникация между 

членовете на неговия екип и Възложителя чрез редовна работни срещи, протоколи, записки, 

паметни бележки от срещите, електронна поща и писма. Посочил е наличните човешки и 

технически ресурси (механизация, инструменти и др.), които ще бъдат ангажирани при 

изпълнение на поръчката. Посочил е, че разполага с надежден специализиран автопарк, 

като е посочил марка е модел на автомобилите, регистрационните им номера и годината 

им на производство. Гарантира осигуряване на условия за последователна и непрекъсната 

работа на неговия екип, включително редовно изплащане на дължимите възнаграждения и 

осигуровки. Изтъква, че на разположение за изпълнение на обществената поръчка е и 

собствена печатна база, находяща се в гр. София, като изброява инсталираните в базата 

собствени машини, които ще бъдат използване за изработка на предложените 

компактдискове. Участникът е описал разпределението на лицата на ниво отделна задача. 

Екипът, отговорен за изпълнение на поръчката, ще се състои от ръководител, експерт 

телемаркетинг оператор, координатор, доставчик и финансист. Подробно са описани 

дейностите, лицата, които ще бъдат ангажирани с извършването им и отговорностите на 

всеки експерт. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

лицата, с които се цели да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Вътрешният 

контрол представлява интегрирана рамка, включваща пет взаимосвързани елемента – 

контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация, комуникация и 

мониторинг. Всеки от петте елемента е подробно описан, като е посочен и начинът , по който 

е имплементиран в дейността на Участника. Посочва се, че като методи за контрол на 

изпълнението ще бъдат въведени методът на критичния път (CPA – Critical Path Analysis) и PERT 

(Project Evaluation and Review Technique). Описан е начинът, по който експертите, служители 

на Участника, ще прилагат мерките за вътрешен контрол. Посочени са начините за 

осъществяване на комуникацията, координацията и съгласуването на дейностите между 

членовете на екипа, ангажиран с изпълнението на доставките, и с Възложителя. 

Идентифицирани са потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора и са посочени мерките, предприети за избягването им. 

 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя.  

 

VI. Комисията пристъпи към оценяване на предложенията на участниците, които 

отговарят на критериите за подбор и на изискванията на възложителя за изпълнение на 

поръчката. 

 

Показател „Техническо предложение“ – ТП 

Комисията оценява офертата на участника кооперация „Панда“ по показател ТП 

„Техническо предложение“ с оценка 100 точки. 

 

Мотиви: Предложеният от участника начин на изпълнение на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, посочени в методиката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на възложителя и с двете 

описани в методиката обстоятелства, а именно: Участникът е предложил подробно описание 

на дейностите, които ще бъдат извършени за изпълнение на поръчката, тяхната 

последователност и взаимосвързаност. Описал е наличните човешки и технически ресурси 
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(механизация, инструменти и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, като кумулативно за всяка от дейностите е показано 

разпределението на лицата (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и детайлно и 

аргументирано са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. След разглеждане на техническото предложение, комисията взе следното 

решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне 

на ценовото предложение на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от два 

работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 12.09.2018 г. 

 

 

Юлия Соколова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Лина Петрова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


