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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 15.04.2019 г.                                                                                

    

Дари Кирилов Йорданов – икономически директор 

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

 

П Р О Т О К О Л 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-80/01.04.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР, за разглеждане, оценяване и класиране на подадената 

оферта за участие в обществена поръчка чрез изпращане на покана до определено лице с № 

20-219/25.03.2019 г. на Икономическия директор на БНР, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с 

предмет: „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“.  

 

I. Публичното заседание на комисията за провеждане на обществена поръчка с 

предмет „Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ се проведе на 

01.04.2019 г. от 10.00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР. 

II.  Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Ников- ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Калинка Георгиева – счетоводител в отдел „Счетоводство”; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

  

III. Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на 

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

IV. Комисията установи, че на 25.03.2019 г. на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 

20, ал. 3, т. 2 от ЗОП е изпратена писмена покана с № 20-219/25.03.2019г. на Икономическия 

директор на БНР до „Щеревтранс“ ЕООД.  

В определения в поканата срок, е постъпила оферта за участие в обществената поръчка 

от поканения участник „Щеревтранс“ ЕООД, вх. № ОП-02-24/27.03.2019 г., 11:50 ч. 

  V. Комисията не констатира нарушения относно външния вид на получената оферта. 

Офертата на участника е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка и е постъпила в БНР в 

рамките на определения за това срок. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

VI. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на опаковката 

с офертата на участника  „Щеревтранс“ ЕООД и обяви ценовото му предложение:  

1.1. Комисията установи, че участникът „Щеревтранс“ ЕООД е предложил да изпълни 

поръчката накакто следва: 

Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, в размер на– 43 200.00 лева 

(четиридесет и три хиляди и двеста лева) без включен ДДС; 

Месечна цена за осъществяване на транспорт с автобус с минимум 10 броя седящи места за 

пътници - 1 800.00 (хиляда и осемстотин) лева без включен ДДС. 

 

1.2. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Щеревтранс“ ЕООД 

не отговаря на предварително обявените условия на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Предложената цена за изпълнение на поръчката 
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надвишава посочения в т. VII. от Покана № 20-219/25.03.2019 г. на Икономическия 

директор на БНР максимален финансов ресурс, който е в размер на 30 000 лв. (тридесет 

хиляди лева) без включен ДДС. 

Съгласно  Раздел IX. т. 13, от поканата за участие, прогнозната стойност на обществената 

поръчка е максимално допустимата такава и оферти, надвишаващи максимална прогнозна 

стойност, няма да бъдат класирани. 

 

1.3. С оглед гореизложеното, комисията взе следното решение: на основание чл. 195 от 

ЗОП, във вр. с чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, предлагаучастникът „Щеревтранс“ ЕООД да бъде 

отстранен от участие в обществената поръчка. 

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

условия на поръчката съгласно поканата за участие като несъответствията са подробно 

описани по-горе. 

Решението е взето единодушно 

 

VII. Предвид горното, комисията взе следното решение:, Предлага на възложителя на 

основание чл. 193да прекрати възлагането на обществената поръчка 

С тези действия приключи работата на комисията  05.04.2019 г.  

 

Протоколът е съставен  на 05.04.2019 г. 

 

 

 

Комисия: 

 

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

 

Калинка Георгиева (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 


