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Вх. № 04-03-1361/17.08.2015г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 

No 1/07.09.2015 г. 

 

Във връзка с Решение №109/09.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ моментни лотарийни игри” и в 

изпълнение на Заповед №178/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на 

основание чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 вр. чл. 72 от Закон за обществените поръчки 

/ЗОП/, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, експерт с професионална 

компетентност в съответствие с предмета на поръчката - председател; 

2. Иван Кирилов – Ръководител отдел „Игри“ при ЦУ на БСТ, експерт с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката – член; 

3. Красимир Илиев – външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – полиграфия, включен в списъка по чл. 

19, ал.2, т.8 ЗОП под номер ВЕ–1128 - член; 

4. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование - член; 

5. Светла Николова – Главен счетоводител, ДФС при ЦУ на БСТ, служител с 

икономическо образование - член 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№ 28, на 07.09.2015 г. и в открито заседание започна своята работа в 14.00 часа след 

получаване на списъка с участниците и представените оферти. Членовете на 

комисията подписаха декларации за обстоятелствата, посочени в чл. 35 от ЗОП. В 

14.05 часът, започна отварянето на подадените оферти за участие в горепосочената 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ моментни 

лотарийни игри”, съгласно изискванията, посочени в обявлението и документацията 

за участие, по реда на тяхното постъпване: 

1. „Демакс“ АД 

вх. № 02-01-1259/02.09.2015 г. 

Офертата е внесена в 14.30 часа 

 

На отварянето на подадените оферти не присъстват представители на участника, подал 

оферта в процедурата, не присъстват представители на средствата за масово 

осведомяване или на други лица./посоченото е отразено в съставен присъствен списък/ 

 

1. Действия и констатации, относно отварянето на офертата на „Демакс“ АД, с вх. № 

02-01-1259/02.09.2015 г. 

 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в 

съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика с 

подадена оферта, комисията констатира наличието на три отделни запечатани, 
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непрозрачни плика в офертата на участника „Демакс“ АД. Всички членове на 

комисията подписаха плик с номер 3 от офертата на участника „Демакс“ АД, в 

съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо ЗОП. След това комисията 

отвори плик с номер 2 от офертата на участника „Демакс“ АД и се подписаха всички 

съдържащи се в плика документи от членовете на комисията, в съответствие с 

изискването на чл. 68, ал. 5, изр. първо ЗОП. След това, в съответствие с изискването 

на чл. 68, ал. 5, изр. трето ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на плик номер 1 от 

офертата на участника „Демакс“ АД, оповести съдържащите се в него документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния 

участник в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените документи, 

при което се установи, че документите, изброени от участника в приложения списък с 

представени документи, са представени както е посочено. 

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 14.30 часа на 07.09.2015 г., 

със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо две страници. 

 

Приложения: Декларации по чл. 35 ЗОП; Списък на участниците в процедурата; 

Присъствен списък. 

 

Веселин Кюркчиев -     Рада Гьонова -     
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Иван Кирилов -                 Светла Николова - 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Красимир Илиев – 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

No 2/09.09.2015 г. 

 

Във връзка с Решение №109/09.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ моментни лотарийни игри” и в 

изпълнение на Заповед №178/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на 

основание чл. 68, ал. 7 и ал. 8 вр. чл. 72 ЗОП, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, експерт с професионална 

компетентност в съответствие с предмета на поръчката - председател; 

2. Иван Кирилов – Ръководител отдел „Игри“ при ЦУ на БСТ, експерт с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката – член; 

3. Красимир Илиев – външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – полиграфия, включен в списъка по чл. 

19, ал.2, т.8 ЗОП под номер ВЕ–1128 - член; 

4. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование - член; 

5. Светла Николова –Главен счетоводител, ДФС при ЦУ на БСТ, служител с 

икономическо образование - член 

в 14.00 часа на 09.09.2015 г., се събра и на свое закрито заседание пристъпи към 

разглеждане на документите и информацията в плик № 1 от офертата на участника в 

настоящата процедура за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. В хода на своята работа, членовете на комисията констатираха следното: 

 

 I. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените 

документи и информация в Плик № 1 от участника и за съответствието им с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

 

 1. По отношение на участника „Демакс“ АД, оферта с вх. № 02-01-1259/02.09.2015 

г. 

 Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си 

статус:  

а) Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписана 

от представляващия участника и съдържащо изискуемите се данни и информация по 

чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП, в т.ч. и: 

- декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗОП, подписана 

от представляващия участника; 

- Копие, заверени за вярност с оригинала на документ, доказващ, че печатницата с 

която разполага участникът в процедурата има право да извършва отпечатване на 

ценни книжа под контрола на Министерството на финансите в съответствие с 

изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху 

ценни книжа – Писмо изх. № 26-00-1091/24.07.2013 г. на Министъра на финансите. 

б) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписана от представляващия участника; 
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в) Документ по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписана от представляващия участника;. 

г) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписана от представляващите участника; 

д) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - за местни лица (оригинал, 

съобразно приложения образец), подписана от представляващия участника. 

 

Участникът е представил и следните документи за доказване на юридическия статус 

на посочените от него в офертата му подизпълнител „Демакс Ди Пи Ай“ АД: 

а) Представяне на подизпълнителя (оригинал), подписано от представляващия 

участника, съдържащо данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП, в т.ч. и 

декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 

1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗОП, подписана от 

представляващия подизпълнителя; 

б) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал), подписана от представляващия 

подизпълнителя; 

в) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици - за местни лица 

(оригинал), подписана от представляващия подизпълнителя. 
 

 Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми документи за доказване на юридическия си статус и няма 

нередовни такива.  

 

Участникът е представил следните документи за доказване на техническите си 

възможности и квалификация: 

а) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец), подписан от 

представляващия участника; 

б) Доказателства за изпълнени услуги от посочените в списъка по б.а), в съответствие 

с чл. 51, ал. 4 ЗОП – 12 броя копия, заверени за вярност с оригинала. 

в) Сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника 

система ISO 9001:2008 с обхват: „производство и апликация на холографски оптично 

вариращи елементи, флексопечат, офсетов печат и ситопечат. Търговия със 

специализирани материали за печат и технически филми. Реализация на IT решения за 

управление на бизнес процеси. Правни услуги.“, с валидност до 29.06.2018 г.;  

г) Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписана от представляващия участника, придружена с доказателства); 

д) Образци на изискуемите се удостоверителни знаци /талони/:  

8 /осем/ вида образци на печатни изделия, отпечатани чрез технологиите, необходими 

за изработка на изискуемите от Възложителя удостоверителни знаци, като всеки от 

образците е с поне една персонализирана зона, с поне една зона с изтриващ се 

непрозрачен слой и надпечат, и един от образците е и с дифракционен оптически 
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вариращ елемент. От всички представени образци са видни всички изискуеми от 

Възложителя технологии за отпечатването на подлежащите на доставяне 

удостоверителни знаци. Образците са с нулева номерация и печат „образец“. 

 

Участникът е представил и следните документи за доказване на техническите 

възможности и квалификация на посочения от него в офертата му подизпълнител 

„Демакс Ди Пи Ай“ АД: 

а) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец), подписан от 

представляващия подизпълнителя; 

б) Доказателства за изпълнени услуги от посочените в списъка по б.а), в съответствие 

с чл. 51, ал. 4 ЗОП – 6 броя копия, заверени за вярност с оригинала. 

в) Сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника 

система ISO 9001:2008 с обхват: „дигитален печат и обработка на бизнес 

кореспонденция. Реализация на IT решения за управление на бизнес процеси. 

Търговия с полиграфически материали“ с валидност до 04.11.2016 г.; 

г) Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписана от представляващия подизпълнителя, придружена с доказателства. 
  

Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми документи за доказване на техническите си възможности и 

квалификация и няма нередовни такива. 

 

Участникът е представил и следния изискуем от Възложителя документ: 

а) Документ, удостоверяващ учредена от участника гаранция за участие в 

процедурата под формата на банкова гаранция. 

 

Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че 

участникът „Демакс“ АД е представил всички изискуеми се от възложителя 

документи и информация за подбор съгласно чл. 56 ЗОП и същите са редовни 

такива. От тях може да се установи, че същият отговаря на поставените от 

възложителя критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи 

за доказване на юридическия статус и отговаря на заложените в документацията 

условия за допустимост/. 

 

II. Констатации относно приложимостта на чл. 68, ал. 8 ЗОП: 

 Във връзка с констатациите по т. I, от настоящия протокол и поради отсъствие 

на липсващи документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или други 

нередовности, вкл. и фактически грешки, не е налице основание за изпращане на 

протокола на участника в процедурата – чл. 68, ал. 8 ЗОП и Комисията, назначена със 

Заповед №178/07.09.2015 г., счита че може да пристъпи към разглеждане на 

документите в плик № 2 от офертите на участника – за установяване съответствието 

им с изискванията на Възложителя.  

 

 Настоящото заседание приключи в 15.00 часа на 09.09.2015 г., с подписването на 

този протокол, състоящ се общо от три страници. 
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Веселин Кюркчиев -     Рада Гьонова -     
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Иван Кирилов -                 Светла Николова - 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Красимир Илиев – 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

No 3/11.09.2015 г. 

  

Във връзка с Решение №109/09.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ моментни лотарийни игри” и в 

изпълнение на Заповед №178/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, на 

основание чл. 68, ал. 10, чл. 69а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки 

/ЗОП/, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, експерт с професионална 

компетентност в съответствие с предмета на поръчката - председател; 

2. Иван Кирилов – Ръководител отдел „Игри“ при ЦУ на БСТ, експерт с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката – член; 

3. Красимир Илиев – външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – полиграфия, включен в списъка по чл. 19, ал.2, 

т.8 ЗОП под номер ВЕ–1128 - член; 

4. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование - член; 

5. Светла Николова – Главен счетоводител, ДФС при ЦУ на БСТ, служител с 

икономическо образование - член 

 

се събра в закрито заседание на 11.09.2015 г., в 10.00 часа, за разглеждане 

предложението в плик № 2 на участника, който отговаря на критериите за подбор; за 

установяване съответствието на техническите предложения на допуснатия участник с 

изискванията на Възложителя.  

 

I. Разглеждане на документите в плик № 2 на участника в настоящата 

процедура, който отговаря на изискванията за подбор. Констатации относно 

съответствието на техническото предложение на допуснатия участник с 

поставените от възложителя изисквания за изпълнение обекта и предмета на 

поръчката 

След извършения преглед на документите в Плик № 1 от офертата на участника в 

настоящата процедура и констатациите от Протокол № 2/09.09.2015 г., членовете на 

комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническото 

предложение от офертата на участника, който отговарят на изискванията на 

възложителя, с поставените от възложителя изисквания към обекта и предмета на 

настоящата поръчка в Глава 3 Пълно описание на предмета на поръчката. Технически 

спецификации от Документацията за участие в настоящата поръчка. За участника 

„Демакс“ АД, членовете на комисията извършиха детайлна проверка, за съответствие 

на представеното предложение за изпълнение на поръчката с поставените от 

възложителя изисквания към нейния обект и предмет, при което установиха и 

констатираха следното: 

Техническото предложение на Участника „Демакс“ АД е попълнено в съответствие с 

изискванията на Възложителя, направени са предложения по всички от изискванията, 

заложени в техническата спецификация от Документацията за участие. 
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1. Характеристики на предлаганото отпечатване и доставка на удостоверителни знаци 

- талони: 

Удостоверителните знаци следва щe бъдат отпечатани в съответствие с изискванията 

на Закона за хазарта, по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и 

контрол върху ценни книжа и при спазване на посочени от Възложителя изисквания. 

Отпечатването ще се извършва след предварителна заявка от Възложителя на 

съответен брой конкретно посочени по вид/размери и количество удостоверителни 

знаци. Проектът и дизайнът на удостоверителните знаци, в т.ч. и видът защита, ще 

бъдат предоставяни/посочвани от Възложителя предварително. Възложителят ще 

заявява за отпечатване и доставка количества не по-големи от 10 000 000 (десет 

милиона) броя талони от една разновидност на моментните лотарийни игри. При 

доставката на всяко заявено и отпечатано количество удостоверителни знаци 

Изпълнителят ще следва да представя Опис на печалбите за съответната моментна 

лотарийна игра, за която са отпечатани удостоверителните знаци. Доставката на 

удостоверителните знаци ще да се извършва в пачки, в кашони, всеки от които /пачка 

и кашон/ етикиран с данни относно вида игра, разновидност, количеството и съответно 

разпределение. 

 

Предложени технически параметри: 

- Материалът от който ще се изработват удостоверителните знаци, ще е картон – 

многослоен, със специален черен слой за непрозрачност; грамаж - не по-малко от 220 

гр./м2; 

- Форматите на подлежащите на изработване удостоверителни знаци, ще бъдат най-

малко: 

o Вид 1 – 76 х 52 мм 

o Вид 2 – 94 х 64 мм 

o Вид 3 – 90 х 68 мм 

o Вид 4 – 78 х 69 мм 

o Вид 5 – 72 х 100 мм 

o Вид 6 – 70 х 106 мм 

o Вид 7 – 85 х 110 мм 

o Вид 8 – 65 х 130 мм 

o Вид 9 – 94 х 144 мм 

o Вид 10 – 93 х 200 мм 

o Вид 11 – 100 х 146 мм 

o Вид 12 – 120 х 160 мм 

o Вид 13 – 146 х 218 мм 

- Печатът на подлежащите на изработване удостоверителни знаци е предложен да е: 4 

+ 1 цвята; 

- Всеки удостоверителен знак, подлежащ на изработване трябва е предложен да е с 

персонализация: 1 + 0, черен цвят, до 30 % от формата на талона; Персонализацията 

може да съдържа цифри, знаци, баркод CODE 128 и др., които ще бъдат заявявани от 

Възложителя конкретно.  

- Персонализираните полета ще бъдат покривани с изтриващ се непрозрачен слой или 

др., върху който се печата текст или символи в до 4 цвята, като конкретните елементи 

ще могат да се заявяват от Възложителя съответно. 
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- За подлежащите на отпечатване удостоверителни знаци е направено предложение за 

осигуряване на всеки от следните видове защити, които ще могат да се заявяват от 

Възложителя съответно: 1) UV фосфоресциращo мастилo на лицето и гърба в различни 

цветове видимо с УВ лампа и невидимо при дневна светлина; 2) микроизображение – 

текст под 1 пункт; 3) дифракционен оптически вариращ елемент с широчина не по-

малка от 6 мм и не повече от 8 мм. Дифракционният оптически вариращ елемент ще е 

с високо ниво на защита, а именно: ще бъде цифрово синтезирана и генерирана чрез 

електронно лъчева литография с резолюция не по-малко от 500 000 dpi, ще съдържа 

защитни елементи за разпознаване с невъоръжено око (задължително ще съдържа поне 

един тримерен ахроматичен визуален оптичен ефект както и графичен дифракционен 

обект оцветен в постоянен цвят, независимо от ъгъла на наблюдение), ще включва 

оптични ефекти за идентификация от обучен персонал и ще притежава елементи от 

най-високо ниво на защита за разпознаване от експерти – като например векторна 

нанографика (графика от плавни криви, варираща дебелина на линиите под 50 

микрона) и нанотекст под 3 микрона.  

Представени от участника са изискуемите се образци на печатни изделия, отпечатани 

чрез технологиите, необходими за изработка на изискуемите от Възложителя 

удостоверителни знаци, като всеки от образците е с поне една персонализирана зона, 

с поне една зона с изтриващ се непрозрачен слой и надпечат, и един от тях е и с 

дифракционен оптически вариращ елемент. 

 

2. Място за изпълнение на предмета на обществената поръчка:  
Предложено е доставката на всяко едно заявено за отпечатване количество 

удостоверителни знаци – талони, да се извършва до посоченото от 

Възложителя/упълномощен него представител/ в съответната заявка място, което 

може да е:  

№ по 

ред 
Населено място Административен адрес 

1 Благоевград пл. "Македония" №2 

2 Бургас ул. “Калофер“ №10 

3 Варна бул. "Мария Луиза" 30 

4 Велико Търново ул."Баба Мота" №13 

5 Видин ул. " Пазарска" № 6 

6 Враца ул. " Никола Войводов " № 17 

7 Габрово ул."Бедек"№5 

8 Добрич ул "25-ти септември" 10 

9 Кърджали ул. "Екзарх Йосиф" № 4 блок "Рилите" 

10 Кюстендил бул. "Демокрация" №58 

11 Ловеч бул. "България" №102 

12 Монтана ул. " Хан Аспарух " № 8 

13 Пазарджик ул. "Хан Крум" № 9 

14 Перник пл. "Петко Каравелов" №1, СИЦ 

15 Плевен ул.  "Димитър Константинов" №23А 

16 Пловдив ул. "Абаджийска"№ 25 
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17 Разград жк. ”Освобождение” №8, тото-пункт 

18 Русе бул. ”Цар Освободител” № 123, тото-пункт 

19 Силистра ул. ”Македония” №137, тото-пункт 

20 Сливен 

кръстовище на ул. "Цар Освободител“ и 

ул.“Толбухин“ 

21 Смолян бул. "България" № 86 

22 София ул. "Хайдушко изворче" № 28 

23 Стара Загора ул. "Армейска" № 5а 

24 Търговище пл."Славейков",ул."Св.Св.Кирил и Методий"№2 

25 Хасково ул. "Дунав" № 20 

26 Шумен ул. "Цар Иван Александър" 98 

27 Ямбол ул. “Търговска“ №60 

 

3. Предложено е следното качество на печата, видно и от представените в Плик № 1 

образци:  

- Материал - картон – /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/; 

- Печат - /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/; 

- Персонализация - /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/ от формата на талона; 

Персонализацията съдържа /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/ и др. 

Персонализираните полета са /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/. 

- Офсетов печат – /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/; 

- Дигитална персонализация – /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/; 

- Дигитално предпечатно оборудване – /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/ 
 

4. Предложено е следното качество на изпълнение на защитните елементи, видно и 

от представените в Плик № 1 образци: 

1) UV фосфоресциращo мастилo на лицето и гърба /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и 

ал.5 ЗОП/;  

2) микроизображение – /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/;  

3) дифракционен оптически вариращ елемент с /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 

ЗОП/ Дифракционният оптически вариращ елемент е с високо ниво на защита, а 

именно: /данните са заличен на осн. чл. 33, ал.4 и ал.5 ЗОП/.  

 

5. Предложени са следните срокове  

-за отпечатване и доставка на конкретна заявка: 

КОЛИЧЕСТВО /бр./ СРОК ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И 

ДОСТАВКА в календарни дни 

до  1 000 000 До 30 календарни дни 

от 1 000 001 до 2 000 000 До 45 календарни дни 

от 2 000 001 до 3 000 000 До 70 календарни дни 

от 3 000 001 до 4 000 000 До 95 календарни дни 

от 4 000 001 до 5 000 000 До 120 календарни дни 

от 5 000 001 до 6 000 000 До 145 календарни дни 

от 6 000 001 до 7 000 000 До 170 календарни дни 

от 7 000 001 до 8 000 000 До 190 календарни дни 
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от 8 000 001 до 9 000 000 До 220 календарни дни 

от 9 000 001 до 10 000 000 До 245 календарни дни 

        Усреднен срок: 133 календарни дни 

 

- за изработване на матрица - 2 календарни дни, считано от подаване на готов дизайн 

на талон от Възложителя 

- за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ - 5 календарни дни, считано от датата на 

получаване на конкретно възражение за недостатък. 

- за отстраняване на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ - 5 календарни дни, считано от датата на 

получаване на конкретно възражение за недостатък. 

- за отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на печалбите – 1 

календарен ден, считано от датата на получаване на конкретно възражение за 

неточност. 

 

Декларирано е, че участникът ще отпечатва и доставя удостоверителни знаци - талони, 

съгласно параметрите в направената му заявка и представени му проект, формат и 

дизайн от Възложителя, на посочени от него видове игри/техни разновидности, а така 

също и че ще изготвя и представя Опис на печалбите за съответната моментна 

лотарийна игра при доставката на всяко едно заявено и отпечатано количество 

удостоверителни знаци – на хартиен и цифров носител. 

 

Декларирано е, че ще участникът ще изпълнява предмета на поръчката в срок от 4 

години, считано от датата на подписването на договор или до изчерпване на 

предвидената максимална прогнозна стойност на разходваните средства за изпълнение 

предмета на настоящата поръчка, което от двете събития настъпи първо. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване 

съответствието на участника в процедурата с изискванията за подбор поставени 

от Възложителя, както и за установяване съответствие на направеното 

техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с поставените от 

възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника „Демакс“ АД 

отговаря на изискванията за подбор и съдържа предложение за изпълнение 

предмета на настоящата поръчка, съответстващо с изискванията на 

Възложителя.  

На основание чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията ще разгледа подадената за участие в 

настоящата процедура оферта и ще я оцени в съответствие с предварително 

обявените условия. 

 

II. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП за предложенията в плик № 2 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само една 

подадена оферта, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на 

основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП.  
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III. Оценка на офертите на допуснатите участници по техническите 

показатели, посочени за оценка в методиката 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента 

документи, съдържащи се в офертата на участника „Демакс“ АД, същите отговарят на 

изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата /описано в т. II от 

настоящия протокол/. Офертата на този участник отговаря на изискванията на чл. 37, 

ал. 2 ЗОП и отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, и е 

подадена от участник, за който не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, и който отговаря на 

изискванията за технически възможности и квалификация. С оглед на това може да се 

пристъпи към оценка на техническото му предложение от офертата в съответствие с 

предварително обявените условия, по посочения от Възложителя критерий. В 

документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ Възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 2 – икономически най – изгодна оферта. Възложителят е 

определил показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 

оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово 

изражение и оценката му в предварително определени граници.  

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и 

оценяване на техническите показатели:  

А. Срок за отпечатване и доставка – усреднен, за удостоверителни знаци по 

количество – За целите на настоящата оценка се изчислява средноаритметичната 

стойност на отделните срокове за отпечатване и доставка на удостоверителни знаци в 

зависимост от заявеното количество, в календарни дни. Усредненото предложение за 

срок на отпечатване и доставка подлежи на оценяване по формулата по-долу. 

Участниците нямат право да предлагат по-дълъг срок за отпечатване и доставка от 

този, посочен в т. 3.2 от Документацията; участниците нямат право да предлагат срок 

за доставка по-кратък от 1 ден /за който и да е от отделните срокове за отпечатване и 

доставка/, а ако такъв бъде посочен, то за целите на оценяването ще се смята, че 

предложението за доставка е 1 ден и тази стойност ще бъде взета предвид при 

изчисляване точките по този показател. Максималният брой точки, които даден 

участник може да получи по този показател е 100 точки. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

  

        Минимален предложен усреднен срок на доставка  

А = ------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

Б. Срок за изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически 

вариращ елемент – за целите на настоящата оценка се оценяват предложените 

срокове в календарни дни. Участниците нямат право да предлагат срок по-кратък от 1 

ден, а ако такъв бъде посочен, то за целите на оценяването ще се смята, че 

предложението е за 1 ден и тази стойност ще бъде взета предвид при изчисляване 

точките по този показател. Максималният брой точки, който може да получи всеки 

участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 
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         Минимален предложен усреднен срок за изработване 

         на матрица за изработване на дифракционен оптически  

         вариращ елемент 

Б = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

В. Срок за отстраняване на констатирани количествени недостатъци в 

отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ – за целите на 

настоящата оценка се оценяват предложените срокове в календарни дни. Участниците 

нямат право да предлагат срок по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за 

целите на оценяването ще се смята, че предложението е за 1 ден и тази стойност ще 

бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. Максималният брой 

точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на 

      констатирани количествени недостатъци в 

       отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ 

В = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

Г. Срок за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в 

отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ – за целите на 

настоящата оценка се оценяват предложените срокове в календарни дни. Участниците 

нямат право да предлагат срок по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за 

целите на оценяването ще се смята, че предложението е за 1 ден и тази стойност ще 

бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. Максималният брой 

точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на  

      констатирани качествени недостатъци в 

       отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ 

Г = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 
 

Д. Срок за отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на 

печалбите – за целите на настоящата оценка се оценяват предложените срокове в 

календарни дни. Участниците нямат право да предлагат срок за отстраняване на 

неточност в Описа на печалбите, по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за 

целите на оценяването ще се смята, че предложението е 1 ден и тази стойност ще бъде 

взета предвид при изчисляване точките по този показател. Максималният брой точки, 

който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява 

по следната формула: 
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        Минимален предложен срок за отстраняване на неточности 

        в предадения Опис на печалбите 

Д = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

       Предложение на участника 
 

 

Предложения и оценка на офертата на допуснатите участници по техническите   

показатели 

 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок 

за отпечатване и доставка“ – усреднен, за удостоверителни знаци по количество – 

133 календарни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

133 

---------- = 100 

133 

Тежест на показателя в общата оценка - 10%; резултат по показателя в общата оценка 

– 10 т. 

 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок 

за изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически вариращ 

елемент“ – 2 календарни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

2 

---------- = 100 

2 

Тежест на показателя в общата оценка - 10%; резултат по показателя в общата оценка 

– 10 т. 

 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок 

за отстраняване на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/“ – 5 календарни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

5 

---------- = 100 

5 

Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата оценка – 

5 т. 

 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок 

за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/“ – 5 календарни дни 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

5 

---------- = 100 

5 
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Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата оценка – 

5 т. 

 

Предложение на участника „Демакс“ АД, подлежащо на оценка по показателя „Срок 

за отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на печалбите“ – 

1 календарен ден 

Брой точки по този показател - 100, получени както следва: 

1 

---------- = 100 

1 

Тежест на показателя в общата оценка - 10%; резултат по показателя в общата оценка 

– 10 т. 

 

 IV. Определяне на дата и час за отваряне на ценовото предложение 
 Членовете на комисията след като приключиха извършването на оценка по 

Техническите показател от офертата на допуснатите участник, констатираха че на 

основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП и съгласно посоченото в т. 2 от Раздел II, Глава 

5 от Документацията за участие в настоящата поръчка, комисията следва да публикува 

информация за резултатите от оценяване на офертите по показателите, различни от 

цената; деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и 

оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници на Профила на купувача 

на БСТ на адрес: http://profile.toto.bg/fe16651c7f6e148eda6aa5e84042f06a, 

 в секция „Обществени поръчки/Профил на купувача“; при отварянето на плика с 

предлаганата цена и оповестяване на ценовите оферти имат право да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други 

лица и  представители на средствата за масова информация.  

Членовете на комисията възлагат на Рада Гьонова – член на комисията, да подпише и 

да организира публикуването на съобщение в Профила на купувача на Възложителя. 

Съобщението трябва да има следното съдържание: 

 

„СЪОБЩЕНИЕ 

 

 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

179/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, обявява, че на 17.09.2015 г., 

в 10.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, ще 

се извърши: 

- съобщаване на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по 

показателите, различни от цената; 

- отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени, 

в откритата с Решение № 109/09.06.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

процедура по реда на ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на удостоверителни 

знаци за организираните от БСТ“ моментни лотарийни игри“.  

 Отварянето  на ценовите оферти ще се извърши публично, при условията на чл. 

68, ал. 3 ЗОП. 
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 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. второ ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

179/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, съобщава следните 

резултати от оценяване на подадените за участие в процедурата оферти по 

показателите, различни от ценовите: 

1. По показател „Срок за отпечатване и доставка“: 

Участник „Демакс“ АД – 100 точки 

Тежест на показателя в общата оценка - 10%; резултат по показателя в общата 

оценка – 10 т. 

 

2. По показател „Срок за изработване на матрица за изработване на дифракционен 

оптически вариращ елемент“: 

Участник „Демакс“ АД – 100 точки 

Тежест на показателя в общата оценка - 10%; резултат по показателя в общата 

оценка – 10 т. 

 

3. По показател „Срок за отстраняване на констатирани количествени 

недостатъци в отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/“: 

Участник „Демакс“ АД – 100 точки 

Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата 

оценка – 5 т. 

 

4. По показател „Срок за отстраняване на констатирани количествени 

недостатъци в отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/“: 

Участник „Демакс“ АД – 100 точки 

Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата 

оценка – 5 т. 

 

5. По показател „Срок за отстраняване на констатирани качествени недостатъци 

в отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/“: 

Участник „Демакс“ АД – 100 точки 

Тежест на показателя в общата оценка - 10%; резултат по показателя в общата 

оценка – 10 т. 

 

 Дата на обявяване на настоящото съобщение в интернет страницата на 

възложителя, Профила на купувача: 11.09.2015 г.“ 

 

 

Настоящото заседание приключи в 12.30 часа на 11.09.2015 г., с подписването на този 

протокол, състоящ се от десет страници.  

 

 

Веселин Кюркчиев -     Рада Гьонова -     
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Иван Кирилов -                 Светла Николова - 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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Красимир Илиев – 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

No 4/17.09.2015 г. 

 

Във връзка с Решение №109/09.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ моментни лотарийни игри” и в 

изпълнение на Заповед №178/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, на 

основание чл. 69а, чл. 70, чл. 71 във вр. с чл. 72 ЗОП, комисия в състав:  

 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, експерт с професионална 

компетентност в съответствие с предмета на поръчката - председател; 

2. Иван Кирилов – Ръководител отдел „Игри“ при ЦУ на БСТ, експерт с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката – член; 

3. Красимир Илиев – външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – полиграфия, включен в списъка по чл. 

19, ал.2, т.8 ЗОП под номер ВЕ–1128 - член; 

4. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование - член; 

5. Светла Николова – Главен счетоводител, ДФС при ЦУ на БСТ, служител с 

икономическо образование - член 

 

се събра на 17.09.2015 г. в 10.00 часа в ЦУ на БСТ, в гр. София, ул. „Хайдушко изворче” 

№ 28, за провеждане на публично заседание, на което да бъде отворено ценовото 

предложение на участника в настоящата процедура, който е представил оферта, 

отговаряща на изискванията на Възложителя, която дата и час са конкретизирани в 

Протокол № 3/11.09.2015 г. и за което участниците са уведомени чрез публикуване на 

съобщение за това на 11.09.2015 г. на Профила на купувача на Възложителя /видно от 

приложената разпечатка/.  

 

На извършване действията на комисията по чл.69а ЗОП, не присъства представител на 

участника „Демакс“ АД, нито представител на средствата за масова информация; не 

присъстваха и други лица.  

 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите на участниците, които 

отговарят на изискванията на Възложителя по всеки от техническите показатели 

/получени съобразно заложената в документацията методика за оценка/ и които се 

съдържат в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 3/11.09.2015 

г., а така също и в публикуваното в Профила на купувача съобщение по чл. 69а, ал. 3 

ЗОП.  

След това комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение и оповестяване 

на предлаганите цени. Поради липсата на присъстващи участници, не бе предлагано и 

не бе извършвано подписване на ценовото предложение, съгласно чл. 69а, ал. 3, изр. 4 

ЗОП.  
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Участникът „Демакс“ АД е направил следното ценово предложение за изпълнение на 

обществената поръчка: 

 

Цена за 1 брой удостоверителен знак (без включени защити), посочена в лева без 

ДДС: 

 
Вид/Количество Кол 1 Кол 2 Кол 3 Кол 4 Кол 5 Кол 6 Кол 7 Кол 8 Кол 9 Кол 

10 

Вид 1  0,053

7 

0,051

2 

0,050

3 

0,050

3 

0,050

3 

0,050

3 

0,050

3 

0,050

3 

0,050

3 0,0503 

Вид 2  0,068

9 

0,065

8 

0,064

7 

0,064

7 

0,064

7 

0,064

7 

0,064

7 

0,064

7 

0,064

7 0,0647 

Вид 3  0,075

8 

0,072

3 

0,071

1 

0,071

1 

0,071

1 

0,071

1 

0,071

1 

0,071

1 

0,071

1 0,0711 

Вид 4 0,067

9 

0,064

7 

0,063

7 

0,063

7 

0,063

7 

0,063

7 

0,063

7 

0,063

7 

0,063

7 0,0637 

Вид 5 0,085

6 

0,081

7 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 0,0803 

Вид 6 0,085

6 

0,081

7 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 

0,080

3 0,0803 

Вид 7 0,155

3 

0,147

8 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 0,1454 

Вид 8 0,098

9 

0,094

4 

0,092

8 

0,092

8 

0,092

8 

0,092

8 

0,092

8 

0,092

8 

0,092

8 0,0928 

Вид 9 0,155

3 

0,147

8 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 

0,145

4 0,1454 

Вид 10 0,214

8 

0,198

0 

0,197

0 

0,197

0 

0,197

0 

0,197

0 

0,197

0 

0,197

0 

0,197

0 0,1970 

Вид 11 0,165

3 

0,157

8 

0,155

4 

0,155

4 

0,155

4 

0,155

4 

0,155

4 

0,155

4 

0,155

4 0,1554 

Вид 12 0,316

0 

0,301

7 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 0,2970 

Вид 13 0,316

0 

0,301

7 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 

0,297

0 0,2970 

 

Цена за изработване/поставяне на защити за 1 брой удостоверителен знак: 

UV фосфоресциращo мастило – 0.002  лв. (нула точка нула нула два лева словом) без 

ДДС; 

Микроизображение текст - 0.001  лв. (нула точка нула нула един лева словом) без ДДС; 

Изработване и апликация на дифракционен оптически вариращ елемент – 0.07 лв. 

(нула точка нула седем лева словом) без ДДС; 

Цена за изработване на една матрица за изработване на един вид дизайн на 

дифракционен оптически вариращ елемент: 4000.00 лв. (четири хиляди лева словом) 

без ДДС. 

 

Комисията приключи публичната част от своята работа съгласно чл. 69а от ЗОП в 

10.40 часа на 17.09.2015 г., с подписване на настоящия протокол, състоящ се от две 

страници. 

 

Приложения:  
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1 брой съобщение за провеждане на публично заседание; 

1 брой разпечатка от интернет страницата на Възложителя 

1 брой присъствен списък 

 

Веселин Кюркчиев -     Рада Гьонова -     
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Иван Кирилов -                 Светла Николова - 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Красимир Илиев – 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

No 5/17.09.2015 г. 

 

Във връзка с Решение №109/09.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на удостоверителни 

знаци за организираните от ДП БСТ моментни лотарийни игри” и в изпълнение на Заповед 

№178/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 69а, ал. 2, 3, ал. 

4, чл. 70, чл. 71 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ при ЦУ на БСТ, експерт с професионална 

компетентност в съответствие с предмета на поръчката - председател; 

2. Иван Кирилов – Ръководител отдел „Игри“ при ЦУ на БСТ, експерт с 

професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката – член; 

3. Красимир Илиев – външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – полиграфия, включен в списъка по чл. 

19, ал.2, т.8 ЗОП под номер ВЕ–1128 - член; 

4. Рада Гьонова – Директор, ДПОП при ЦУ на БСТ, служител с юридическо 

образование - член; 

5. Светла Николова – Главен счетоводител, ДФС при ЦУ на БСТ, служител с 

икономическо образование – член, 

след като приключи публичното си заседание на 17.09.2015 г., с начален част 10.00 часа, 

на което извърши последователно действията по чл. 69а ЗОП, в 11.00 часа, на 17.09.2015 

г., започна закритото си заседание за установяване съответствието на ценовото 

предложение на участника с изискванията на Възложителя, разглеждане и оценка на 

ценовото предложение от офертата на участника, отговарящ на изискванията на 

Възложителя по заложения в документацията финансов показател и класиране. 

 

I. Разглеждане на ценовото предложение на участника, отговарящи на 

изискванията на Възложителя 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Демакс“ АД за 

съответствието му с изискванията на т. 3.7, Глава 3 от Документацията за участие.  

Комисията установи, че в офертата на участника „Демакс“ АД, с вх. № 02-01-

1259/02.09.2015 г.: 

Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя.  

Участникът „Демакс“ АД е направил следното ценово предложение за изпълнение на 

обществената поръчка: 

 

Цена за 1 брой удостоверителен знак (без включени защити), посочена в лева без ДДС: 

 
Вид/Коли

чество 

Кол 1 Кол 2 Кол 3 Кол 4 Кол 5 Кол 6 Кол 7 Кол 8 Кол 9 Кол 10 

Вид 1  0,0537 0,0512 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 

Вид 2  0,0689 0,0658 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 

Вид 3  0,0758 0,0723 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 

Вид 4 0,0679 0,0647 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 

Вид 5 0,0856 0,0817 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 

Вид 6 0,0856 0,0817 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 
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Вид 7 0,1553 0,1478 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 

Вид 8 0,0989 0,0944 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 

Вид 9 0,1553 0,1478 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 

Вид 10 0,2148 0,1980 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 

Вид 11 0,1653 0,1578 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 

Вид 12 0,3160 0,3017 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 

Вид 13 0,3160 0,3017 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 

 

Цена за изработване/поставяне на защити за 1 брой удостоверителен знак: 

UV фосфоресциращo мастило – 0.002  лв. (нула точка нула нула два лева словом) без 

ДДС; 

Микроизображение текст - 0.001  лв. (нула точка нула нула един лева словом) без ДДС; 

Изработване и апликация на дифракционен оптически вариращ елемент – 0.07 лв. 

(нула точка нула седем лева словом) без ДДС; 

Цена за изработване на една матрица за изработване на един вид дизайн на 

дифракционен оптически вариращ елемент: 4000.00 лв. (четири хиляди лева словом) 

без ДДС. 

 

Така предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. Всички посочени цени са в лева. Не бе установено 

несъответствие между цената изписана цифром и словом. Не бе установено наличие 

на празни места в което и да е от предвидените за целта места. 

Декларирано е че цената на офертата е окончателна и не подлежи на увеличение, като: 

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, с 

изключение на ДДС. 

Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и 

неговата стойност са, както следва: 

1. Подизпълнител „Демакс Ди Пи Ай“ АД – 10% от всяка заявка; 10% от 

стойността на конкретна заявка. 

 

II. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за 

предложенията в плик № 3 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само един 

участник, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на основанията 

по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

 

III. Оценка на офертата на допуснатия участник  

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник в настоящата процедура 

„Демакс“ АД, същата отговаря на изискванията на ЗОП и документацията за участие в 

процедурата. Офертата на участника в процедурата, отговарят на предварително обявените 

от възложителя условия и са подадени от участник, за който не са налице обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 

техническото му и ценово предложения съответстват на изискванията на Възложителя. С 

оглед на това, може да се пристъпи и към оценка на ценовото предложение от офертата, в 

съответствие с предварително обявените условия.  
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В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗОП – – икономически най – изгодна оферта. Възложителят 

е определил показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 

оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово 

изражение и оценката му в предварително определени граници.  

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на 

финансовите показатели, съобразно с предложеното в ценовите предложения на 

допуснатите участници, вземайки предвид предварително обявената в документацията 

методика:  

Е. Предлагана цена за отпечатване и доставка на 1 брой удостоверителен знак 

(без включени защити) – усреднена. За целите на настоящата оценка се изчислява 

средноаритметичното на отделните предложени от участника цени по видове 

удостоверителни знаци и по количества, в лева без ДДС. Усредненото предложение за 

цена подлежи на оценяване по формулата по-долу. Максималният брой точки, който 

може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по 

следната формула: 

  

Минимална предложена цена за отпечатване и 

доставка на 1 брой удостоверителен знак  

(без включени защити) 

Е = --------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

  

Ж. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „UV фосфоресциращo 

мастило“ за 1 брой удостоверителен знак – за целите на настоящата оценка се 

оценява предложената от участника цена в лева без ДДС. Максималният брой точки, 

който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява 

по следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „UV фосфоресциращo мастило“ за 1 брой  

удостоверителен знак 

Ж = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 

З. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „микроизображение 

текст“ за 1 брой удостоверителен знак - за целите на настоящата оценка се оценява 

предложената от участника цена в лева без ДДС. Максималният брой точки, който 

може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по 

следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „микроизображение текст“ за 1 брой  

удостоверителен знак 

З = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 
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Предложение на участника 

 

И. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „дифракционен 

оптически вариращ елемент“ за 1 брой удостоверителен знак - за целите на 

настоящата оценка се оценява предложената от участника цена в лева без ДДС. 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният 

брой точки се изчислява по следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „дифракционен оптически вариращ елемент“  

за 1 брой удостоверителен знак 

И = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 

Й. Предлагана цена за изработване на една матрица за изработване на един вид 

дизайн на дифракционен оптически вариращ елемент - за целите на настоящата 

оценка се оценява предложената от участника цена в лева без ДДС. Максималният 

брой точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване на един вид 

дизайн на дифракционен оптически вариращ елемент  

Й = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване:  

 

Предложение на участника по показателя Е. Предлагана цена за отпечатване и 

доставка на 1 брой удостоверителен знак (без включени защити): 

 
Вид/Коли

чество 

Кол 1 Кол 2 Кол 3 Кол 4 Кол 5 Кол 6 Кол 7 Кол 8 Кол 9 Кол 10 

Вид 1  0,0537 0,0512 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 0,0503 

Вид 2  0,0689 0,0658 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 0,0647 

Вид 3  0,0758 0,0723 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 0,0711 

Вид 4 0,0679 0,0647 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 0,0637 

Вид 5 0,0856 0,0817 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 

Вид 6 0,0856 0,0817 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 0,0803 

Вид 7 0,1553 0,1478 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 

Вид 8 0,0989 0,0944 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 0,0928 

Вид 9 0,1553 0,1478 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 0,1454 

Вид 10 0,2148 0,1980 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 0,1970 

Вид 11 0,1653 0,1578 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 0,1554 

Вид 12 0,3160 0,3017 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 

Вид 13 0,3160 0,3017 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 

Средноаритметично на отделните предложени от участника цени по видове 

удостоверителни знаци и по количества, в лева без ДДС, подлежащо на оценяване е: 

0.1350 лв., при което по показателя Е, участникът получава 100 т., изчислени както 
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следва: 

 

         0.1350 

Е = -------------------------------  х 100 = 100 

         0.1350 

Тежест на показателя в общата оценка - 40%; резултат по показателя в общата оценка 

– 40 т. 

 

Предложение на участника по показателя Ж. Предлагана цена за 

изработване/поставяне на защита „UV фосфоресциращo мастило“ за 1 брой 

удостоверителен знак, е: 0.002 лв., при което по показателя Е, участникът получава 

100 т., изчислени както следва: 

  

0.002 

Ж = --------------  х 100 = 100 

0.002 

Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата оценка – 

5 т. 

 

Предложение на участника по показателя З. Предлагана цена за 

изработване/поставяне на защита „микроизображение текст“ за 1 брой 

удостоверителен знак е: 0.001 лв., при което по показателя Е, участникът получава 

100 т., изчислени както следва: 

  

0.001 

Ж = --------------  х 100 = 100 

0.001 

Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата оценка – 

5 т. 

 

Предложение на участника по показателя И. Предлагана цена за 

изработване/поставяне на защита „дифракционен оптически вариращ елемент“ 

за 1 брой удостоверителен знак е: 0.07 лв., при което по показателя Е, участникът 

получава 100 т., изчислени както следва: 

  

0.07 

Ж = --------------  х 100 = 100 

0.07 

Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата оценка – 

5 т. 

 

Предложение на участника по показателя Й. Предлагана цена за изработване на 

една матрица за изработване на един вид дизайн на дифракционен оптически 

вариращ елемент е: 4000 лв., при което по показателя Е, участникът получава 100 т., 

изчислени както следва: 

  4000 
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Ж = --------------  х 100 = 100 

4000 

Тежест на показателя в общата оценка - 5%; резултат по показателя в общата оценка – 

5 т. 

 

IV. Определяне на комплексна оценка и класиране на оферти 

 

Методика за определяне на комплексната оценка:  

 

Всеки от показателите по-горе /А-Й вкл./ има относителна тежест в общата 

комплексна оценка както следва: 

 

А. Срок за отпечатване и доставка – 10% 

Б. Срок за изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически 

вариращ елемент – 10% 

В. Срок за отстраняване на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ – 5% 

Г. Срок за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ – 5% 

Д. Срок за отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на печалбите 

– 10% 

Е. Предлагана цена за отпечатване и доставка на 1 брой удостоверителен знак (без 

включени защити) – 40% 

Ж. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „UV фосфоресциращo 

мастило“ за 1 брой удостоверителен знак – 5% 

З. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „микроизображение текст“ за 

1 брой удостоверителен знак – 5% 

И. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „дифракционен оптически 

вариращ елемент“ за 1 брой удостоверителен знак – 5% 

Й. Предлагана цена за изработване на една матрица за изработване на един вид дизайн 

на дифракционен оптически вариращ елемент – 5% 
 

Общият брой точки, които може да получи дадена оферта при оценка на посочените 

по-горе показатели /К/ е 100. Всяка оферта получава общ брой точки, изчислени по 

следния начин: 

 

К = А х 10% + Б х 10% + В х 5% + Г х 5% + Д х 10% + Е х 40% + Ж х 5% + З х 5% + 

И х 5% + Й х 5% 

 

Офертата, получила най-висока оценка К, се класира на първо място. Участникът, 

класиран от Комисията на първо място се определя за Изпълнител на обществената 

поръчка с решение на Възложителя. 

 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. 
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Съгласно резултатите от извършеното оценяване на офертата на участника „Демакс“ АД, 

отразени в Протокол № 3/11.09.2015 г. и в настоящия Протокол № 5/17.09.2015 г., общата 

оценка, която получава офертата на този участник е: 100 т., изчислени: 

К = 100 х 10% + 100 х 10% + 100 х 5% + 100 х 5% + 100 х 10% + 100 х 40% + 100 х 5% + 

100х 5% + 100 х 5% + 100 х 5% = 100 

 

С оглед на гореизложеното и след извършване на разглеждане и оценяване на офертата на 

участника в настоящата процедура по предварително посочените показатели и методика, 

съобразно предложенията в офертата на участника, отговарящ на изискванията от 

Възложителя, се извърши следното  

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

1. Оферта с вх. № 02-01-1259/02.09.2015 г., подадена от „Демакс“ АД – 100 точки 

 

Настоящият Протокол № 5/17.09.2015 г., състоящ се общо от осем страници, е съставен на 

17.09.2015 г., в 12.00 часа, с което приключи настоящото заседание и работата на 

назначената със Заповед №178/07.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, комисия 

за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура 

по ЗОП с предмет „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните 

от ДП БСТ моментни лотарийни игри”. 

 

Протокол №1/07.09.2015 г., Протокол № 2/09.09.2015 г., Протокол № 3/11.09.2015 г., 

Протокол № 4/17.09.2015 г., Протокол № 5/17.09.2015 г., представляват протокола по 

смисъла на чл. 72 ЗОП, съставен от назначената със Заповед №178/07.09.2015 г. г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, комисия за отваряне, разглеждане и оценка на 

постъпилите оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ моментни лотарийни 

игри”. 

 

Протокол №1/07.09.2015 г., Протокол № 2/09.09.2015 г., Протокол № 3/11.09.2015 г., 

Протокол № 4/17.09.2015 г., Протокол № 5/17.09.2015 г., ведно с Документацията за 

участие, постъпилата оферта по проведената процедура с предмет: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ моментни лотарийни 

игри”, се предават на Изпълнителния директор на БСТ. 

 

Членове на комисията: 

 

Веселин Кюркчиев -     Рада Гьонова -     
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Иван Кирилов -                 Светла Николова - 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
 

Красимир Илиев – 
/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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Дата на получаване на Протокол №1/07.09.2015 г., Протокол № 2/09.09.2015 г., Протокол 

№ 3/11.09.2015 г., Протокол № 4/17.09.2015 г., Протокол № 5/17.09.2015 г., ведно с 

Документацията за участие, постъпилите оферти по проведената процедура с предмет: 

„Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните от ДП БСТ 

моментни лотарийни игри”: 17.09.2015 г. 

 

Дата на приемане на Протокол №1/07.09.2015 г., Протокол № 2/09.09.2015 г., Протокол № 

3/11.09.2015 г., Протокол № 4/17.09.2015 г., Протокол № 5/17.09.2015 г., изготвени при 

отварянето, разглеждането и оценката на постъпилите оферти за участие в обществената 

поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за организираните 

от ДП БСТ моментни лотарийни игри”: 

      23.09.2015 г. 

 

 

 

Възложител: /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“ 

Дамян Дамянов 

 

 


