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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 19.4.2019 г. 

ДАРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ 

Икономически директор на БНР 

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

 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

1. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-66/14.03.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 28.03.2019 г. от 14:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Георгиев – главен експерт в отдел „Комуникация“; 

Членове: 1. Стефка Маринова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Мина Павлова – старши юрисконсулт. 

 

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

 

4. Комисията пристъпи към отваряне на 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. 

 

5. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ ценовото предложение 

на участника и обяви предложената цена, както следва: 

 

5.1. Ценово предложение на „Лайт дизайн 5“ ООД: 

− Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, съобразно изискванията 

на техническата спецификация в размер на: 41 710 лева (четиридесет и една хиляди 

седемстотин и десет лева) без ДДС. 

 

6. След извършване на горните действия, комисията продължи своята работа в закрито 

заседание. 

 

7. Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение, съобразно 

предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално 

съотношение качество/цена”  и методиката за оценка, както следва: 

 

7.1. По показател „Ценово предложение“ (ЦП) 

ЦП=Ц min/ Цуч. х 10, където: 

Цmin е най-ниската предложена цена от участниците; 

Цуч. е цена, предложена от участника, чиято оферта се оценява. 

 

ЦП=Ц min/Цуч. х 10 = 41 710 /41 710 x 10 = 10 точки 
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7.2. „Комплексна оценка“ (КО) се формира по следната формула:   

КО = 3 х ЦП  + 7 х ТП 

 

КО = 3 х 10 + 7 х 10 = 30 + 70 = 100 точки 

 

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

участниците: 

 

На първо място – оферта на „Лайт дизайн 5“ ООД 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”. 

 

 

VIІІ. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен на 15.04.2019 г. 

 

 

Комисия: 

 

Георги Георгиев:    (п.)заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Стефка Маринова:    (п.)заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.)заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 


