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Вх. № 04-03-749 

Дата: 01.06.2015 г. 

 

УТВЪРДИЛ:…………………………………… 

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 

ПРОТОКОЛ 
от 01.06.2015 г.,  

съставен на основание чл. 101 г, ал. 4 ЗОП вр. чл. 30, ал. 5 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки в ДП БСТ /ВПВОП/ 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 ОТ ЗОП, ПРОВЕЖДАНА ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“, ЧАСТ ВТОРА ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 

ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЯ 

 

Днес, 01.06.2015 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда 

на ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

- Милчо Димитров – Директор ДПМЧР при ЦУ на БСТ, 

- Димитър Анастасов - Специалист, организиране на телевизионно излъчване на 

тиражите, отдел “Планиране и контрол“, ДПМЧР при ЦУ на БСТ, 

- Рада Гьонова – Директор ДПОП при БСТ,  

назначена със Заповед № 79/14.05.2014 г. на изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за 

участие в обществената поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, по чл. 14, ал.4 

от ЗОП, провеждана при условията на Глава осем „А“, част Втора от ЗОП чрез Публична 

покана /с уникален код, под който е публикувана публичната покана за участие в Портала 

за обществени поръчки: 9041761/, съставиха настоящия протокол за следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ, съгласно чл. 101 

г., ал. 1, ал. 2 и ал. 3 ЗОП вр. чл. 29, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ВПВОП 

 

На 28.05.2015 г., комисията назначена със Заповед № 79/14.05.2015 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 12.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ. 

Членовете на комисията получиха постъпилите за участие в настоящата процедура оферти 

/което действие е надлежно отразено чрез съставения от 28.05.2015 г. Протокол, приложен 

към настоящия/: 

- Оферта с вх. № 02-01-721/27.05.2015 г. от „ВАХС“ ЕООД, депозирана в 15,42 часа в 

деловодството на ЦУ на ДП БСТ в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28. 

След това, всеки от членовете на комисията представи изискуемата се съгласно чл.101г, 

ал. 2 ЗОП декларация, отразяваща по отношение на него липсата на обстоятелствата по чл. 

35, ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП /приложени към настоящия/ и пристъпиха към отваряне на получената 
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оферта. На провежданото публично заседание не присъстват представители на участника, 

нито на СМИ, нито други лица /същото е отразено в присъствен списък, приложен към 

настоящия/. Комисията се увери, че пликът с подадената оферта е оформен съобразно 

изискванията на закона и тези, посочени в Публичната покана и пристъпи към отварянето й 

и обявяването на ценовото предложение. Поради липсата на други присъстващи лица, не бе 

предложено и извършено подписване на техническото и ценово предложение. 

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието 

на настоящата комисия.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИ, съгласно чл. 101 г., ал. 1 и ал. 4 ЗОП вр. чл. 30, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 

ВПОВОП 

На 01.06.2015 г., комисията назначена със Заповед № 79/14.05.2015 г. на 

изпълнителния директор на ДП БСТ, се събра в 09.00 часа в административната сграда на 

ЦУ на ДП БСТ и пристъпи към разглеждане на офертата, подадена от участника „ВАХС“ 

ЕООП при следния ред /етапи/:  

Етап I - Проверка за съответствие на представените документи с поставените от 

Възложителя изисквания за лично състояние, технически възможности и/или квалификация 

на офериращите лица. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от Възложителя 

изисквания за лично състояние, технически възможности и/или квалификация на 

офериращите лица посочени в Публичната покана. 

Етап II - Проверка за съответствие на представеното техническо предложение за изпълнение 

на поръчката с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне на офертите, 

отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката.  

Етап III - Проверка дали размерът на представеното ценово предложение не надвишава 

посочената в Публичната покана прогнозна стойност. Оферти, чиито ценови предложения 

надвишават посочената в Публичната покана прогнозна стойност, не подлежат на оценка и 

се определят за невалидни. 

За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят 

напълно на поставените от Възложителя изисквания в Публичната покана, приложенията 

към нея и на императивно необходимото по закон съдържание и в които посоченият 

финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Публичната покана 

прогнозна стойност. 

Оферти, за които на който и да е етап от посочените по-горе, бъде констатирано, 

че не отговарят на поставено от закона и/или от Възложителя изискване, ще бъдат 

определяни за невалидни, последващите документи не се разглеждат и същите не се 

оценяват и класират. 

 

Резултати от разглеждане на документите в Етап I - Проверка за съответствие на 

представените документи с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация на офериращите лица. Определяне на 

офертите, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, 

технически възможности и/или квалификация на офериращите лица посочени в Публичната 

покана: 
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Оферта с вх. № 02-01-721/27.05.2015 г. от „ВАХС“ ЕООД : 

Представени са всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани липсващи 

документи и/или несъответствия с изискванията за подбор. От представените документи за 

подбор от офериращото лице „ВАХС“ ЕООД, може да се установи, че същото отговаря на 

поставените от закона и Възложителя изисквания за лично състояние, технически 

възможности и/или квалификация. 

 

Резултати от разглеждане на документите в Етап II - Проверка за съответствие на 

представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката с поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени 

в Техническите спецификации. Определяне на офертите, отговарящи на поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката: 

 

Оферта с вх. № 02-01-721/27.05.2015 г. от „ВАХС“ ЕООД : 

Представено е техническо предложение /ведно с приложенията към него/, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя в Публичната покана и съответстващо на 

Техническите спецификации към нея. С техническото предложение е направена оферта за 

доставка на стоки и изпълнение на услуги, съответстващо в пълна степен с поставените от 

Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От представените 

документи от офериращото лице „ВАХС“ ЕООД, може да се установи, че същото отговаря 

на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

Резултати от разглеждане на документите в Етап III - Проверка дали размерът на 

представеното ценово предложение не надвишава посочената в Публичната покана 

прогнозна стойност. Оферти, чиито ценови предложения надвишават посочената в 

Публичната покана прогнозна стойност, не подлежат на оценка и се определят за невалидни: 

 

Оферта с вх. № 02-01-721/27.05.2015 г. от „ВАХС“ ЕООД : 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя и в рамките на определения от Възложителя максимален финансов ресурс за 

изпълнението на предмета на поръчката. От представеното ценово предложение от 

офериращото лице „ВАХС“ ЕООД може да се установи, че същото отговаря на поставените 

изисквания от закона и от Възложителя, посочени в Публичната покана. 

 

Констатации: Видно от гореизложеното в т. I, II, III, офертата на участника 

„ВАХС“ ЕООД е валидна оферта, подадена за участие, поради което и на основание 

чл. 30, ал. 2 ВПВОП се допуска до оценка, съобразно заложения от Възложителя 

критерий. 

 

Извършване на оценка на валидно представената оферта съгласно критерия за 

оценка, посочен Публичната покана: 

 

Оферта с вх. № 02-01-721/27.05.2015 г. от „ВАХС“ ЕООД : 
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Комисията, след като определи валидно подадената за участие в настоящата процедура 

оферта, пристъпи към оценката й, съгласно определения от Възложителя критерий, както 

следва: 

Критерий за оценка – най-ниска предлагана цена.  

Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката в лева без ДДС: 64 766 лева (шестдесет 

и четири хиляди седемстотин шестдесет и шест лева). 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ: 

 

1. „ВАХС“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-721/27.05.2015 г. 

 

С оглед извършеното разглеждане и оценяване на постъпилата оферта за участие в 

проведеното събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, 

МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, по чл. 14, ал. 4 ЗОП, провеждана при условията на Глава осем 

„А“, част Втора от ЗОП чрез Публична покана /с уникален код, под който е 

публикувана публичната покана за участие на Портала за обществени 

поръчки:9041761, назначената комисия със Заповед №79/14.05.2015 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, определя оферта с вх. № 02-01-721/27.05.2015 г. 

на „ВАХС“ ЕООД, за валидна такава и с най-ниска цена, съобразно избрания 

критерий за оценка и предлага да й бъде възложено изпълнението на горепосочената 

поръчка.  

 

Приложения: 

1. Протокол /списък/ за предаване на постъпили оферти от 28.05.2015 г.; 

2. Присъствен списък от 28.05.2015 г.; 

3. Декларации по чл.101г, ал. 2 ЗОП от 28.05.2015 г. – 3 броя; 

4. Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 1 брой. 

 

Дата на предаване на протокола и приложенията към него е датата, на която 

същият е входиран в деловодството на ЦУ на ДП БСТ. 

 

Настоящият протокол се състои от общо 4 страници и се подписа от назначената 

КОМИСИЯ както следва: 

 

 

 ………………………………. 

Милчо Димитров 

 

 

 …………………………………. 

 Димитър Анастасов 

 

 

 …………………………………. 

 Рада Гьонова 


