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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  17.11.2017 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № АВ-1371/07.11.2017 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с предмет „Комплексно решение за управление и 

разпространяване на мултимедийните платформи на БНР“. Обществената поръчка е 

открита с Решение № АВ-1169/29.09.2017 г. на генералния директор на Българското 

национално радио. 

 

I. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“ 

Членове: 1. Константин Райдовски – отговорен звукоинженер  

        2. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство”; 

        3. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“; 

              4. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-1371/07.11.2017 г. на генералния 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 

със Заповед № АВ-1371/07.11.2017 г. до 29.12.2017 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 ръководителят на отдел „Обществени 

поръчки“. 

 

III. На 07.11.2017 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 със списъка на участниците в процедурата, 

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: 
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1. „Еволинк“ АД, вх. № ОП-146/06.11.2017 г. 15:00 ч. 

 

На заседанието на комисията присъства следният представител на участника: 

1. Иван Жорж Маринов, упълномощен от Светослав Георгиев Христов – председател 

на Съвета на директорите на „Еволинк“ АД и Бисер Сергиев Цонев – изпълнителен директор 

на „Еволинк“ АД. 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка с офертата на участника и провери за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите, съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. Поради наличието само на една постъпила оферта, 

комисията не предложи на присъстващия представител на участника да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

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

публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и 

пристъпи към проверка на представените от участника документи за съответствие с 

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

което установи, че по отношение на офертата на участника не бяха констатиран липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

 

V. 1. Комисията се събра на закрито заседание за разглеждане на техническото 

предложение, което се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР.  

 

2. Комисията установи, че офертата на участника отговаря на техническата 

спецификация на възложителя. С оглед на това, комисията пристъпи към оценяване на 

офертата по показателя ОП „Организация за изпълнение на поръчката“, както следва: 

 

Оферта на „Еволинк“ АД 

Подпоказател К1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, комисията 

оцени офертата на участника със 70 точки. 

Мотиви: 

Участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, посочил е методите 

за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и другите организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. Предложението на участника 

надгражда минималните изисквания на възложителя с двете обстоятелства, описани в 
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методиката за оценка на офертите, част от документацията за участие в процедурата. За 

всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача с 

посочване на главен ключов експерт и минимум един ключов експерт от страна на 

участника. Предлага се изпълнение, което може да се проследи еднозначно – има ясно 

дефинирани начало и край и измерими резултати. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите технологични ресурси за нейното изпълнение, като същите са съобразени с 

изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация. Посочени са 

задълженията на отговорните за изпълнението на всяка дейност експерти. 

 

Подпоказател К2 – „Срок за активиране на услугите“: 

К2 = К2мин / К2участник х 30 = 1 / 1 х 30= 30 точки 

 

Офертата на участника „Еволинк“ АД получи оценка по показател „Организация за 

изпълнение на поръчката“ ОП = К1 + К2 = 70 + 30 = 100 точки 

 

След приключване на оценяването по показателя ОП „Организация за изпълнение на 

поръчката“, комисията реши в деня на съставяне и подписване на протокола от извършеното 

оценяване, председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне 

на ценовото предложение на допуснатия участник.  

 

VI. Комисията проведе публично заседание на 15.11.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовото предложение на участника, чието 

техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя. На заседанието не 

присъства представител на участника.  

Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение 

на участника за изпълнение на поръчката и оповести направеното ценово предложение. С 

това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

VII. Комисията извърши оценяване на участника по предварително обявения от 

възложителя критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП при показателите, определени в обявлението и документацията за възлагане на 

поръчката, както следва: 

 

Оферта на участника „Еволинк“ АД 

Показател ЦП – ценово предложение 

ЦП = ЦПмин. / Цучастник х 100 = 162 600,00/162 600,00 х 100 = 100 точки 

 

Показател ОП – организация за изпълнение на поръчката  

ОП = К1 + К2 = 70 + 30 = 100 точки 
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Комплексна оценка (КО)  

КО = 0,7 х ОП + 0,3 х ЦП = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 70 + 30 = 100 точки 

 

VIII. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”: 

 

I-во място „Еволинк“ АД с комплексна оценка 100 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. 

 

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

класирания на първо място участник „Еволинк“ АД. 

 

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 16.11.2017 г. 

 

Комисия: 

Андрей Петренко:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Константин Райдовски:  (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Силвия Бояджиева:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 


