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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД                               дата: 18.08.2017 г. 

(Александър Велев - генерален директор на БНР) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 

 

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

изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикуване на обява 

с предмет: „Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонала и поддръжка на 

рентгенова система (скенер) за багаж” 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № АВ-999/14.08.2017 г. на 

Генералния директор на БНР, се проведе на 15.08.2017 г. от 10.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове:  

Мариелен Клисурова – Тодорова – счетоводител, оперативен; 

Деница Джугданова – 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, оферта 

за изпълнение на поръчката е постъпила от следния участник: 

 

1. "Сектрон" ООД– вх. № ОП-116/11.08.2017 г., 15:00 ч. 

Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с посочено 

наименование на участника, адрес и телефон за кореспонденция и наименование на 

поръчката и е постъпила в БНР в рамките на определения за това срок. 

 

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

 

VI. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаната опаковка, 

съдържаща офертата на участника и обяви ценовото предложение, а именно: 

 

Ценовото предложение на "Сектрон" ООД е в размер на 59 250.00 (петдесет и 

девет хиляди двеста и петдесет) лева без включен ДДС или 71 100.00 (седемдесет и една 

хиляди и сто) лева с включен ДДС. 
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След извършване на тези действия, приключи публичната част на заседанието. 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника: 

 

1. Оферта на "Сектрон" ООД 

 

Комисията установи, че офертата на участника съдържа декларации за липсата 

на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, както и 

декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Техническото и ценово 

предложение са подписани от упълномощено лице, като към офертата е приложено 

изрично писмено пълномощно. 

След разглеждане на документите в офертата на участника, комисията установи 

следното: участникът е представил всички изискани 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 - 59 250.00 (петдесет и девет хиляди 

двеста и петдесет) лева без включен ДДС или 71 100.00 (седемдесет и една хиляди и 

сто) лева с включен ДДС. 

- Срок за изпълнение на поръчката - 35 (тридесет и пет) дни. 

- Гаранционен срок на оборудването - 24 (двадесет и четири) месеца. 

- Срок на валидност на офертата – до 10.12.2017 г. 

 

Комисията взе следното решение:  

 

Допуска офертата на участника до оценяване, съобразно определения от 

възложителя критерий: „най-ниска цена“. 

 

Мотиви: техническото предложение на участника отговаря на поставените от 

възложителя изисквания, съгласно техническата спецификация. 

 

VIII. Комисията извърши оценяване на офертата на участника съобразно 

предварително обявения от възложителя критерий „най-ниска цена", както следва: 

 

1. Участникът "Сектрон" ООД с предложена цена - 59 250.00 (петдесет и девет 

хиляди двеста и петдесет) лева без включен ДДС. 

 

IX. Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадената 

оферта за изпълнение на поръчката, както следва: 
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1. На първо място - оферта на "Сектрон" ООД с предложена цена за изпълнение 

на поръчката 59 250.00 (петдесет и девет хиляди двеста и петдесет) лева без включен 

ДДС. 

 

X. Заседанието на комисията приключи на 15.08.2017 г. в 16:00 ч. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 16.08.2017 г. 

 

 

Комисия: 

 

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

2. Мариелен Клисурова – Тодорова, (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

3. Деница Джугданова  - (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


