
 

1 

 

 

 

Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД   14.12.2017 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 „Доставка на натурална минерална и 

трапезна вода за нуждите на Българското национално радио" 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1542/12.12.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 12.12.2017 г. от 10.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“ 

Членове:  1. Емилия Любенова – оперативен счетоводител, отдел „Счетоводство“ 

  2. Милен Митев – главен юрисконсулт 

 

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, оферти за 

изпълнение на поръчката са постъпили от следните участници: 

1. „Бутилираща компания - Горна баня“ ООД, вх. № ОП-163/08.12.2017 г., 10:20 ч. 

2. „Мирмед 3“ ООД, вх. № ОП-164/08.12.2017 г.,15:40 ч. 

3. „Атлантик Дивайн“ ЕАД, вх. № ОП-165/11.12.2017 г., 16:55 ч. 

 

Офертите са подадени в запечатани, непрозрачни опаковки и са постъпили в БНР в 

рамките на определения за това срок. 

 

V. На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците. 
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VI. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните опаковки, 

съдържащи офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 

предложения, а именно: 

1. Участникът „Бутилираща компания – Горна баня“ ООД предлага цена за доставка 

на 1 бр. бутилка минерална и трапезна вода в размер на 6,00 лв. (шест лева) без ДДС.  

2. Участникът „Мирмед 3“ ООД предлага цена за доставка на 1 бр. бутилка минерална 

и трапезна вода в размер на 6,25 лв. (шест лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС. 

3. Участникът „Атлантик Дивайн“ ЕАД предлага цена за доставка на 1 бр. бутилка 

минерална и трапезна вода в размер на 4,33 лв. (четири лева и тридесет и три стотинки) без 

ДДС. 

 

След извършване на тези действия, председателят на комисията закри заседанието. 

 

VII. Работата на комисията продължи в закрито заседание. Комисията пристъпи към 

разглеждане на предложенията на участниците, както следва: 

 

1. Оферта на „Бутилираща компания – Горна баня“ ООД 

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: 

- цена за доставка на 1 бр. бутилка минерална и трапезна вода – 6,00 лв. (шест 

лева) без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 24 (двадесет и четири) месеца; 

- Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка по договора – 3 (три) работни 

дни 

 

2. Оферта на „Мирмед 3“ ООД 

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: 

- цена за доставка на 1 бр. бутилка минерална и трапезна вода – 6,25 лв. (шест 

лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС; 

- Срок за изпълнение на поръчката – 24 (двадесет и четири) месеца; 

- Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка по договора – 1 (един) работен 

ден. 
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3. Оферта на „Атлантик Дивайн“ ЕАД 

При разглеждането на офертата на участника, комисията установи следното: 

1. Участникът не е декларирал липсата на основанията за отстраняване и 

съответствието си с критериите за подбор, чрез попълване на декларации съгласно 

приложените към документацията за участие във възлагането на поръчката образци. 

2. Участникът не е декларирал липсата на посочените в обявата основания за 

отстраняване по чл. 55, ал. 1, от ЗОП. 

3. Участникът не е декларирал, че по отношение на него не се прилага забраната на 

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 

и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

4. Участникът не е представил декларация за действителните собственици по чл. 6, ал. 

2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

5. Участникът не е представил декларация за срока на валидност на офертата и 

декларация за приемане на условията на проекта на договор, които са част от техническото 

предложение, съгласно документацията за участие във възлагането на поръчката. 

6. Участникът не е представил декларация за изпълнени дейности, сходни с предмета 

на поръчката, придружена с доказателства за извършените доставки, за да докаже 

съответствието си с поставеното от възложителя изискване за подбор. 

 

С оглед на горното, комисията взе следното Решение: на основание чл. 97, ал. 5, във 

връзка с ал. 6 от ППЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 195, във връзка с чл. 107, т. 1 от ЗОП, не допуска офертата на 

участника до оценяване и класиране. 

Мотиви: Участникът не е представил доказателства, че по отношение на него не се 

прилагат основанията за отстраняване от участие във възлагането на обществената поръчка, 

посочени в закона и обявата за събиране на оферти, а именно: обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участникът 

не е представил декларация за действителните си собственици, съгласно изискването на 

обявата за събиране на оферти, с което възпрепятства изпълнението на задължението на 

възложителя да извърши идентификация съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМИП. Участникът не е 

представил доказателства за съответствието си с поставеното от възложителя в обявата 

изискване за подбор, а именно участникът да има опит през последните 3 (три) години, 

считано до датата на подаване на офертата, в изпълнението на доставки, с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката. 

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. 1 от ЗОП, офертата на участник, който не 
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отговаря на поставените критерии за подбор и не изпълнява условия, посочени в обявата за 

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

обществената поръчка на ниска стойност. 

 

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 

„оптимално съотношение качество/цена“, както следва: 

 

1. Оферта на „Бутилираща компания – Горна баня“ ООД 

Срок за изпълнение – П 

П = Пмин/Пуч х 100 = 1/3 х100 = 33,33 точки 

 

Ценово предложение - ЦП 

ЦП = ЦПмин/ЦПуч х 100 = 6,00/6,00 х 100 = 100 точки 

 

Комплексна оценка (КО) 

КО = 0,4 х П + 0,6 х ЦП = 0,4 х 33,33 + 0,6 х 100 = 13,33 + 60 = 73,33 точки 

 

2. Оферта на „Мирмед 3“ ООД 

Срок за изпълнение – П 

П = Пмин/Пуч х 100 = 1/1 х100 = 100 точки 

 

Ценово предложение - ЦП 

ЦП = ЦПмин/ЦПуч х 100 = 6,00/6,25 х 100 = 96 точки 

 

Комплексна оценка (КО) 

КО = 0,4 х П + 0,6 х ЦП = 0,4 х 100 + 0,6 х 96 = 40 + 57,60 = 97,60 точки 

 

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

изпълнение на поръчката както следва: 

 

На първо място – оферта на „Мирмед 3“ ООД с комплексна оценка 97,60 точки. 

На второ място – оферта на „Бутилираща компания – Горна баня“ ООД с комплексна 

оценка 73,33 точки. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 12.12.2017 г. 
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Комисия: 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  

 

Емилия Любенова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  

 

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


