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П Р О Т О К О Л № 1 

по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка на видео и мултимедийно оборудване, 

системи и консумативи“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-30/16.01.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 16.01.2018 г. от 14:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР.  

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  Константин Райдовски – отговорен звукоинженер 

Членове:  1. Илка Дойчинова – ръководител сектор „Бюджетна дейност“; 

2. Милен Митев – главен юрисконсулт 

 

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в 

процедурата от следните участници: 

1. „Техно“ ООД, вх. № ОП -02-007/15.01.2018 г. 15:00 ч. 

2. „Медиавижън“ ООД, вх. № ОП -02-009/15.01.2018 г. 16:10 ч. 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 

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

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на „Техно“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха 

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

Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата на 

участника.  

 

2. Оферта на „Медиавижън“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата на 

участника.  

 

С тези действия приключи откритото заседание на комисията. 

 

VIII. 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, при което 

установи следното: 

 

1. Участникът „Техно“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието 

си с предварително обявените критерии за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Техно“ 

ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Медиавижън“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието 

си с предварително обявените критерии за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника 

„Медиавижън“ ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 16.01.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Константин Райдовски: Заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Илка Дойчинова: Заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Милен Митев: Заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


