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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД    22.06.2017 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

От заседанието на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Комплексно решение за контрол и 

експлоатация на безжична интернет свързаност в Българското национално радио“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-711/13.06.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 часа в програмно-

редакционната сграда  на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“. 

Членове: 1. Валентина Кьосева – счетоводител, оперативен; 

2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“, 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

III. След получаване на списъка с участниците, подали оферти, членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

 

IV. Комисията установи, че след изтичане на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, оферта за 

изпълнение на поръчката е постъпила от следните участници: 

1. „Контракс“ АД, вх. № ОП – 086/13.06.2017г. 14:20 ч. 

 2. „Телелинк“ ЕАД, вх. № ОП – 087/13.06.2017г. 15:15 ч. 

3. „С&Т България“ ЕООД, вх. № ОП – 088/13.06.2017г. 16:30 ч. 

 

Комисията установи, че офертите са подадени в запечатани, непрозрачни опаковки, с 

посочено наименование на участниците, адрес и телефон за кореспонденция и 

наименование на поръчката и са постъпили в БНР в рамките на определения за това срок. 

 

V. На заседанието на Комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 
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Огнян Ангелов Мончев – упълномощен представител на Йордан Йорданов – изпълнителен 

директор на „Контракс“ АД. 

VI. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП Комисията отвори запечатаните опаковки, 

съдържаща офертите на участниците, по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 

предложения, а именно: 

Ценовото предложение на „Контракс“ АД е в размер на 69617 (шестдесет и девет 

хиляди шестстотин и седемнадесет ) лева без включен ДДС или 83540,40 (осемдесет и три 

хиляди петстотин и четиридесет лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 

 

Ценовото предложение на „Телелинк“ ЕАД е в размер на 69981 (шестдесет и девет 

хиляди деветстотин осемдесет и един) лева без включен ДДС или 83977,20 (осемдесет и три 

хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и двадесет стотинки) с включен ДДС. 

 

Ценовото предложение на „С&Т България“ ЕООД е в размер на 59450 (петдесет и девет 

хиляди четиристотин и петдесет лева) без включен ДДС или 71340 (седемдесет и една хиляди 

триста и четиридесет) лева с включен ДДС. 

 

След извършване на тези действия, председателят на комисията закри откритото 

заседание. 

 

VII. Работата на комисията продължи на 14.06.2017 г. от 13:00 часа. Комисията 

пристъпи към разглеждане на предложенията на участниците, както следва: 

 

1. Оферта на „Контракс“ АД 

Участникът е представил всички изисквани от Възложителя документи, с които доказва 

съответствието си с поставените критерии за подбор. Техническото предложение на 

участника отговаря на условията на възложителя и съдържа декларация за срока на 

валидност на офертата и декларация за приемане на условията на проекта на договор. 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е както следва: 

- Обща стойност за изпълнение на поръчката – 69617 (шестдесет и девет хиляди 

шестстотин и седемнадесет ) лева без включен ДДС или 83540,40 (осемдесет и три хиляди 

петстотин и четиридесет лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 

- Срок за изпълнение на поръчката – 60 (шестдесет) дни. 

- Гаранционен срок на вложеното при изпълнението оборудване – 36 (тридесет и 

шест) месеца. 

 

2. Оферта на „Телелинк“ ЕАД 

При разглеждането на офертата на участника, комисията установи следното: 
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Участникът не е представил доказателства, че притежава оторизация от производителя 

на предоставените точки за безжичен WiFi достъп за вътрешен монтаж. 

 

С оглед на горното, комисията взе следното Решение: на основание чл. 195, във връзка 

с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, не допуска офертата на участника до оценяване и 

класиране. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В техническата спецификация за изпълнение на 

обществената поръчка, възложителят е посочил, че изпълнителят следва да притежава 

оторизация от производителя на предоставените точки за безжичен WiFi достъп за вътрешен 

монтаж. В офертата на участника липсва доказателство за изпълнението на това условие. 

Съгласно чл. 195 от ЗОП по отношение на възлагането на обществени поръчки на 

ниска стойност субсидиарно се прилагат разпоредбите на част първа и част втора от 

закона. С оглед на това и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявата за събиране 

на оферти, не следва да бъде допусната до участие във възлагането на обществената 

поръчка на ниска стойност. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Оферта на „С&Т България“ ЕООД 

При разглеждането на офертата на участника, комисията установи следното: 

Участникът не е представил доказателства, че притежава оторизация от производителя 

на предоставените точки за безжичен WiFi достъп за вътрешен монтаж. 

 

С оглед на горното, комисията взе следното Решение: на основание чл. 195, във връзка 

с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, не допуска офертата на участника до оценяване и 

класиране. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В техническата спецификация за изпълнение на 

обществената поръчка, възложителят е посочил, че изпълнителят следва да притежава 

оторизация от производителя на предоставените точки за безжичен WiFi достъп за вътрешен 

монтаж. В офертата на участника липсва доказателство за изпълнението на това условие. 

Съгласно чл. 195 от ЗОП по отношение на възлагането на обществени поръчки на 

ниска стойност субсидиарно се прилагат разпоредбите на част първа и част втора от 

закона. С оглед на това и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявата за събиране 

на оферти, не следва да бъде допусната до участие във възлагането на обществената 

поръчка на ниска стойност. 
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Решението е взето единодушно. 

 

VIII. Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които 

отговарят на поставените критерии за подбор и чиито предложения съответстват на 

предварително обявените условия на поръчката, по предварително обявения критерий „най-

ниска цена“, както следва: 

 

Оферта на „Контракс“ АД 

Предложена цена за изпълнение на поръчката: 69617 (шестдесет и девет хиляди 

шестстотин и седемнадесет ) лева без включен ДДС. 

 

IX. Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадените оферти за 

изпълнение на поръчката както следва: 

 

На първо място – оферта на „Контракс“ АД с предложена цена за изпълнение на 

поръчката 69617 (шестдесет и девет хиляди шестстотин и седемнадесет ) лева без включен 

ДДС. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 16.06.2017 г. 

 

Комисия: 

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

 

Валентина Кьосева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  

 

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


