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Вх. № 04-03-1799 

Дата: 15.12.2016 г. 

 

 

 

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

ДАМЯН ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 

ПРОТОКОЛ 
по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 234/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ 

 

Относно: разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в откритото с Обява за 

събиране на оферти изх. № 01-00-2339/30.11.2016 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: "Доставка на рекламни 

материали; обособена позиция 1 Доставка на печатни рекламни материали и обособена 

позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни материали" и за класиране на участниците  

 

Днес, 13.12.2016 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда на 

ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП при ЦУ на БСТ - председател 

2. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР при ЦУ на БСТ – член 

3. Калина Коилова – Главен експерт маркетинг, ДПМЧР при ЦУ на БСТ – член 

назначена със Заповед № 234/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 

откритото с Обява за събиране на оферти изх. № 01-00-2339/30.11.2016 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: 

"Доставка на рекламни материали; обособена позиция 1 Доставка на печатни рекламни 

материали и обособена позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни материали", състави 

настоящия протокол за следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ 

 

На 13.12.2016 г., комисията назначена със Заповед № 234/13.12.2016 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 14.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ за 

отваряне на постъпилите за участие в настоящото оферти, получени от председателя на 

комисията /протоколът от 13.12.2016 г. за получаването им е приложен към настоящия 

протокол/. 

Оферти за участие в предварително определения срок и удължен на основание чл. 188, ал. 2 

ЗОП, са подадени от: 

 

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 
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вх. № 02-01-1732/07.12.2016 г.  

Офертата е внесена от Димитър Димитров в 15.10 часа 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция 1 Доставка на печатни рекламни 

материали и обособена позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни материали" 

 

2. „Пристатрейд“ ООД  

вх. № 02-01-1733/07.12.2016 г.  

Офертата е внесена чрез куриер на „МиБМ Експрес“ ООД в 15.27 часа 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни 

материали" 

 

3. „Ауторентал София“ ЕООД 

вх. № 02-01-1770/12.12.2016г.  

Офертата е внесена от Виолина Въчкова в 16.40 часа 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция 1 Доставка на печатни рекламни 

материали и обособена позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни материали" 

 

След запознаване със списъка с участниците, подали оферти, всеки от членовете на 

комисията представи декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП вр. чл. 97, ал. 2 ППЗОП и чл. 195 ЗОП 

/приложени към настоящия/ и пристъпиха към отваряне на получените оферти.  

На проведеното публично заседание няма присъстващи представители на нито един от 

участниците, подали оферти /същото е отразено в присъствен списък, приложен към 

настоящия/.  

Комисията се увери, че всяка опаковка на оферта е оформена съобразно изискванията на 

закона и тези, посочени в Обявата, след което пристъпи към отварянето на офертите и 

обявяването на ценовите предложения, по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

вх. № 02-01-1732/07.12.2016 г.  

Офертата е подадена за участие в обособена позиция 1 Доставка на печатни рекламни 

материали и обособена позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни материали" 

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

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

с подадена оферта, комисията констатира наличието на два отделни запечатани плика, 

надписани за участие по всяка една от обявените две обособени позиции. Комисията 

оповести представените документи във всеки един от пликовете, установи че в пликовете са 

поставени и изискуемите се мостри и/или снимки. След това комисията обяви ценовите 

предложения на участника, а именно:  

Ценово предложение по обособена позиция I - 33 450 лв. без ДДС; 

Ценово предложение по обособена позиция II – 6 450 лв. без ДДС. 

  

2. „Пристатрейд“ ООД  

вх. № 02-01-1733/07.12.2016 г.  

Офертата е подадена за участие в обособена позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни 

материали". 
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Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. Комисията отвори плика, 

оповести съдържанието на представените с него документи и установи наличието на 

изискуемите мостри. След това комисията обяви ценовото предложение на участника по 

обособена позиция II – 6 490 лв. без ДДС. 

 

3. „Ауторентал София“ ЕООД 

вх. № 02-01-1770/12.12.2016г. 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция 1 Доставка на печатни рекламни 

материали и обособена позиция 2: Доставка на сувенирни рекламни материали". 

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

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

с подадена оферта, комисията констатира наличието на два отделни запечатани плика, 

надписани за участие по всяка една от обявените две обособени позиции. След отваряне на 

пликовете, комисията установи, че във всеки от тях се съдържа запечатан плик, съдържащ 

ценова оферта и изискуемите се мостри и/или снимки. Комисията оповести съдържанието 

на представените документи във всеки един от пликовете. След това комисията обяви 

ценовите предложения на участника, а именно:  

Ценово предложение по обособена позиция I - 33 500 лв. без ДДС; 

Ценово предложение по обособена позиция II – 6 498 лв. без ДДС. 

 

След извършване на гореописаните действия, Комисията в 14:25 часа, на 13.12.2016 г., 

приключи публичната част от заседанието си.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИ 

 

На 13.12.2016 г., Комисията назначена със Заповед № 234/13.12.2016 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 15.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ и 

пристъпи към разглеждане на офертите, подадени от участниците в провежданото събиране 

на оферти по реда на тяхното постъпване и при следния ред /етапи/:  

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

Възложителя изисквания за лично състояние. Определяне на офертите, отговарящи на 

поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, посочени в Обявата. 

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

на поръчката по съответната обособена позиция, за която е подадено, с поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени 

в Техническите спецификации по съответната обособена позиция. Определяне на офертите, 

отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката по съответна обособена позиция. Оценка по показателя „Качество на 

предлаганите продукти“. 

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

посочената в Обявата прогнозна стойност по съответна обособена позиция. Оферти, чиито 

ценови предложения надвишават посочената в Обявата прогнозна стойност, не подлежат на 

оценка и се определят за невалидни. Проверка за наличие на основания за прилагане на чл. 

72 ЗОП. Оценка по ценовия показател. 
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За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят 

напълно на поставените от Възложителя изисквания в Обявата, приложенията към нея и 

на императивно необходимото по закон съдържание, в т.ч. и чл. 72 ЗОП и в които 

посоченият финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Обявата 

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. 

 

II-1. Резултати от разглеждане на документите в Етап I - Проверка за съответствие на 

представените документи с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние. 

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

състояние на офериращите лица посочени в Обявата: 

 

Обособена позиция I „Доставка на печатни рекламни материали“ е обявена за запазена 

за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, 

чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в 

неравностойно положение, съгласно чл. 12 ЗОП. Комисията, след запознаване с 

представените от участниците документи на проведеното публично заседание, 

установи, че никой от участниците, подал оферта за тази обособена позиция, не е 

посочил, че подава офертата си в такова качество. На основание чл. 12, ал. 7 ЗОП, 

комисията ще разгледа и двете подадени оферти за участие в обособена позиция I. 

  

1. Оферта на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с вх. № 02-01-

1732/07.12.2016 г.:  

По обособена позиция I Участникът е представил: 

1.Декларация, съдържаща представяне на участника и други данни, в т.ч. срок на валидност 

на офертата (Приложение №1), подписана от представляващия участника; към 

Декларацията е приложена разпечатка от електронната страница на Агенция по вписвания 

– Търговски регистър, съдържаща данни по партидата дружеството. 

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП (Приложение №2), подписана от 

представляващия участника. 

3. Декларация от участника по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК. (Приложение № 3), подписана 

от представляващия участника. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор по тази 

обособена позиция, няма констатирани липсващи документи и/или несъответствия с 

изискванията за лично състояние на този участник. 

 

По обособена позиция II Участникът е представил: 

1.Декларация, съдържаща представяне на участника и други данни, в т.ч. срок на валидност 

на офертата (Приложение №1), подписана от представляващия участника; към 

Декларацията е приложена разпечатка от електронната страница на Агенция по вписвания 

– Търговски регистър, съдържаща данни по партидата дружеството. 



Протокол по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП на Комисия, назначена със Заповед № 234/13.12.2016 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ   

  Страница 5 

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП (Приложение №2), подписана от 

представляващия участника. 

3. Декларация от участника по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК. (Приложение № 3), подписана 

от представляващия участника. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор по тази 

обособена позиция, няма констатирани липсващи документи и/или несъответствия с 

изискванията за лично състояние на този участник. 

 

2. Оферта на участника „Пристатрейд“ ООД с вх. № 02-01-1733/07.12.2016 г.: 

По обособена позиция II Участникът е представил: 

1.Декларация, съдържаща представяне на участника и други данни, в т.ч. срок на валидност 

на офертата (Приложение №1), подписана от представляващия участника; към 

Декларацията е приложено Удостоверение от Агенция по вписвания – Търговски регистър, 

съдържаща данни по партидата дружеството. 

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП (Приложение №2), подписана от 

представляващия участника, а където е указано – и от другите задължени лица съгласно 

чл.97, ал. 6, изр. 1 вр. чл. 40, ал. 1, т. 1 ППЗОП. 

3. Декларация от участника по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК. (Приложение № 3), подписана 

от представляващия участника. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор по тази 

обособена позиция, няма констатирани липсващи документи и/или несъответствия с 

изискванията за лично състояние на този участник. 

 

3. Оферта на участника „Ауторентал София“ ЕООД, с вх. № 02-01-

1770/12.12.2016г.:  

По обособена позиция I Участникът е представил: 

1.Декларация, съдържаща представяне на участника и други данни, в т.ч. срок на валидност 

на офертата (Приложение №1), подписана от представляващия участника; в Декларацията е 

посочен ЕИК на дружеството съгласно ЗТР. 

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП (Приложение №2), подписана от 

представляващия участника. 

3. Декларация от участника по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК. (Приложение № 3), подписана 

от представляващия участника. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор по тази 

обособена позиция, няма констатирани липсващи документи и/или несъответствия с 

изискванията за лично състояние на този участник. 

 

По обособена позиция II Участникът е представил: 

1.Декларация, съдържаща представяне на участника и други данни, в т.ч. срок на валидност 

на офертата (Приложение №1), подписана от представляващия участника; в Декларацията е 

посочен ЕИК на дружеството съгласно ЗТР. 

2. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП (Приложение №2), подписана от 

представляващия участника. 
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3. Декларация от участника по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК. (Приложение № 3), подписана 

от представляващия участника. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор по тази 

обособена позиция, няма констатирани липсващи документи и/или несъответствия с 

изискванията за лично състояние на този участник. 

 

 

II-2 Резултати от разглеждане на документите в Етап II - Проверка за съответствие на 

представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката по съответната 

обособена позиция, за която е подадено, с поставените от Възложителя изисквания към 

техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени в Техническите 

спецификации по съответната обособена позиция. Определяне на офертите, отговарящи на 

поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на 

поръчката по съответна обособена позиция. Оценка по показателя „Качество на 

предлаганите продукти“. 

 

1. Оферта на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с вх. № 02-01-

1732/07.12.2016 г.: 

По обособена позиция I, участникът е представил техническо предложение, попълнено по 

образец, съобразно изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите 

спецификации към нея. Представени са изискуемите се снимки и мостра. С техническото 

предложение е направена оферта за доставка на съответните артикули, съответстващо в 

пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на 

поръчката. От представените документи и снимки и мостра по тази обособена позиция, от 

офериращото лице, може да се установи, че същото отговаря на поставените от закона и 

Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на поръчката. 

 

По обособена позиция II, участникът е представил техническо предложение, попълнено по 

образец, съобразно изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите 

спецификации към нея. Представени са изискуемите се снимки и мостри. С техническото 

предложение е направена оферта за доставка на съответните артикули, съответстващо в 

пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на 

поръчката. От представените документи, снимки и мостри по тази обособена позиция, от 

офериращото лице, може да се установи, че същото отговаря на поставените от закона и 

Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на поръчката. 

 

2. Оферта на участника „Пристатрейд“ ООД с вх. № 02-01-1733/07.12.2016 г.: 
По обособена позиция II, участникът е представил техническо предложение, попълнено по 

образец, съобразно изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите 

спецификации към нея. Представени са изискуемите се мостри, но липсват снимки. 

Доколкото представените мостри обаче са брандирани, т.е. на всяка от тях е поставено 

логото и отличителните знаци на ДП БСТ, то членовете на комисията прецениха, че от тях 

реално може да се придобие представа за предлагания дизайн и ще допуснат тази оферта до 

оценка. С техническото предложение е направена оферта за доставка на съответните 

артикули, съответстваща в пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за 
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изпълнение предмета на поръчката. От представените документи и мостри по тази 

обособена позиция, от офериращото лице, може да се установи, че същото отговаря на 

поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на 

поръчката. 

 

3. Оферта на участника „Ауторентал София“ ЕООД, с вх. № 02-01-

1770/12.12.2016г.: 
По обособена позиция I, участникът е представил техническо предложение, попълнено по 

образец, съобразно изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите 

спецификации към нея. Представени са изискуемите се снимки и мостра. С техническото 

предложение е направена оферта за доставка на съответните артикули, съответстваща в 

пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на 

поръчката. От представените документи и снимки и мостра по тази обособена позиция, от 

офериращото лице, може да се установи, че същото отговаря на поставените от закона и 

Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на поръчката. 

 

По обособена позиция II, участникът е представил техническо предложение, попълнено по 

образец, съобразно изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите 

спецификации към нея. Представени са изискуемите се снимки и мостри. С техническото 

предложение е направена оферта за доставка на съответните артикули, съответстваща в 

пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на 

поръчката. От представените документи, снимки и мостри по тази обособена позиция, от 

офериращото лице, може да се установи, че същото отговаря на поставените от закона и 

Възложителя изисквания за техническо изпълнение предмета на поръчката. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „КАЧЕСТВО 

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ“ 

 

Съгласно посочената методика за оценка на офертите по тази обособена позиция, 

техническите предложения се оценяват по показателя „Качество на предлаганите 

продукти“:  

Показателят КПП представлява оценка на качеството на предлаганите продукти в 

съответствие с изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация. 

Оценката се определя експертно от членовете на комисията на база качествени 

характеристики на предложените от участниците мостри и/или снимки /визуализации с 

бранд- логото и отличителни знаци на ДП „Български спортен тотализатор”/. Оценката се 

получава като оценяващата комисия изготвя обща оценка по показателя, представляваща 

сбор от точките, присъдени по всеки от подпоказателите.  

 

Относителната тежест на този показател е изразена чрез максимална стойност – 60 точки, 

т.е. КПП се определя по точкова система. Стойността КПП се формира, като Комисията 

оценява 2 (два) под-показатели, описани в таблицата по-долу. 

Всеки един от под-показателите при формирането на максималния брой точки за този 

показател ще бъде оценяван с 10, 20 или 30 точки. 

С 10 точки се оценяват предложения, за които по съответния под-показател е налице 

съответствие с основните изисквания на възложителя. С по-голям брой точки се оценяват 
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предложения, които по съответния под-показател предлагат определени предимства над 

минимално изискуемите. В таблицата по-долу са посочени обстоятелствата, при които ще 

се присъждат по-голям брой точки за всеки от под-показателите. 

Предложенията на потенциалните изпълнители ще бъдат оценявани по отношение на 

естетически характеристики и съответствие с дейността и целите на ДП БСТ на мострите на 

рекламните материали, по отношение на графичното им оформление, използвани елементи, 

шрифт, символика и смислови знаци, начин, по който са използвани и позиционирани.  

 

Подпоказател П1 Графично оформление 

на предложените мостри на рекламни 

материали  

Максимален брой точки 30 

Графичното оформление на предложените 

мостри и/или снимки /визуализации с 

бранд/ съответства на целите и характера 

на дейността и мисията на ДП БСТ. 

Графичните елементи са добре 

балансирани и използваните шрифтове са 

подходящи за вида и характера на 

дейността на ДП БСТ. В предложения 

проект на печатни материали, използваната 

символика и смислови знаци – основни и 

допълнителни, съответстват на дейността и 

мисията на ДП БСТ.  

10 точки – задоволително качество 

Налице са следните предимства над 

предложение със задоволително 

качество: Използваните шрифтове, 

символика и смислови знаци – основни и 

допълнителни, са разработени и 

позиционирани по начин, който привлича 

вниманието. 

20 точки – добро качество 

Налице са следните предимства над 

предложение с добро качество: В 

предложените мостри и/или снимки 

/визуализации с бранд/ на печатни 

материали е постигнат баланс между 

всички необходими знаци и символи, като 

символите поотделно и в тяхната цялост 

създават специфичен, отличаващ се облик 

на дейността и мисията на ДП БСТ. 

30 точки – много добро качество 

Под-показател П2 – Дизайн и качество 

на предложените проекти за рекламни 

материали. 

Максимален брой точки 30 

Предложеният дизайн е естетичен и 

съответства напълно на дейността и 

мисията на ДП БСТ. Използваните цветови 

10 точки – задоволително качество 
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съчетания, символика и смислови знаци са 

стандартни. 

Печатът на изображението няма наситени и 

контрастни цветове. 

Налице са следните предимства над 

предложение със задоволително 

качество: Използвани са нестандартни, 

подходящи цветови съчетания на печата, 

които привличат вниманието или 

предложеното външно оформление на 

печатните материали е нестандартно. 

Печатът на изображението е с наситени или 

контрастни цветове. 

 

20 точки – добро качество 

Налице са следните предимства над 

предложение с добро качество: Налице е 

както нестандартно външно оформление на 

печатните материали, така и нестандартни, 

подходящи цветови съчетания. Дизайнът 

на предложените мостри и/или снимки 

/визуализации с бранд/ на рекламни 

материали е иновативен и атрактивен, като 

така гарантира изпълнението на 

рекламната им функция. Печатът на 

изображението е с наситени и контрастни 

цветове.  

30 точки – много добро качество 

 

Обяснения на използваните в методиката за оценка прилагателни и изрази: 

Стандартен – в който липсва творчество, типов, с формален подход, без оглед специфичните 

характеристики и изисквания на обекта. 

Атрактивно – притежаващ индивидуални, отличителни характеристики, които изглеждат 

привлекателно и са стилово съчетани.  

Иновативен – отчитащ всички особености и аспекти на съответния обект и съдържащ 

решение, което предлага по-нов, по-добър начин, носещ икономически или други ползи. 

Естетичен – такъв, който отговаря на разбиранията за красиво и хармонично. 

Балансиран – уравновесен, елементите не изпъкват неравномерно за сметка на други 

елементи 

Под „подходящи цветови съчетания“ и „адекватно съчетание“ се има предвид съчетание на 

цветове, които са хармонични – близки цветове, взаимно допълващи се цветове, както и 

контрастни хармонични цветови съчетания. 

Под „привличане на вниманието“ се има предвид основното свойство на вниманието, а 

именно отправеност на психическата дейност към един предмет или едно явление и 

същевременно откъсването на тази дейност от всичко останало, и влиянието на вниманието 

върху възприятната дейност. Акцентира се върху неволевото внимание, което е първичната 

степен на вниманието и при което човек не си поставя за цел съзнателно и преднамерено да 

внимава върху измененията в средата.  
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КПП = П1+ П2 

 

Комисията след като разгледа техническите предложения на участниците по тази обособена 

позиция и представените от тях снимки и мостра, извърши следното оценяване: 

 

1. Оценка на техническото предложение на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД, по обособена позиция I 

 

Оценка по Подпоказател П1 Графично 

оформление на предложените мостри на 

рекламни материали  

Брой точки  

Графичното оформление на предложените 

мостри и/или снимки /визуализации с 

бранд/ съответства на целите и характера 

на дейността и мисията на ДП БСТ – 

пространствено са съчетани 

корпоративните цветове на ДП БСТ, 

използвани са формите на логото му и са 

изобразени топки, чрез които се извършва 

теглене на числови лотарийни игри, в 

черно-бял вариант. Графичните елементи – 

лого, търговска марка, изображения, са 

добре балансирани на всяка представена 

мостра и използваните шрифтове са 

подходящи за вида и характера на 

дейността на ДП БСТ. В предложения 

проект на печатни материали, използваната 

символика и смислови знаци– основни и 

допълнителни /топки за тегления/, 

съответстват на дейността и мисията на ДП 

БСТ като организатор на числови 

лотарийни игри.  

В направеното предложение не се откриват 

допълнителни предимства. 

10 точки – задоволително качество 

  

  

Оценка по Подпоказател П2 – Дизайн и 

качество на предложените проекти за 

рекламни материали. 

Брой точки 

Предложеният дизайн е естетичен и 

съответства напълно на дейността и 

мисията на ДП БСТ – върху син фон са 

разположение топки за тегления на 

числови лотарийни игри, които са част от 

предмета на дейност на предприятието. 

Използваните цветови съчетания, 

20 точки – добро качество 
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символика и смислови знаци са стандартни 

за предприятието /черно-бяло; синьо-

оранжево/. 

Печатът на изображението е с наситени и 

контрастни цветове – синьо, оранжево, 

черно и бяло. Предложеното външно 

оформление на печатните материали е 

нестандартно, с оглед позиционирането на 

логото на предприятието и цифрите на 

календарната година, за която са 

предназначени. Липсва атрактивност или 

иновативност в предложението. 

 

КПП=П1+П2= 10+20=30 точки 

 

2. Оценка на оферта на участника „Ауторентал София“ ЕООД, с вх. № 02-01-

1770/12.12.2016г. по обособена позиция I: 

Оценка по Подпоказател П1 Графично 

оформление на предложените мостри на 

рекламни материали  

Брой точки  

Графичното оформление на предложените 

мостри и/или снимки /визуализации с 

бранд/ съответства на целите и характера 

на дейността и мисията на ДП БСТ – 

пространствено са съчетани 

корпоративните цветове на ДП БСТ, 

използвани са формите на логото му и са 

представени стилистични изображения на 

различни видове спортове. Графичните 

елементи – лого, търговска марка, 

изображения, са добре балансирани на 

всяка представена мостра и използваните 

шрифтове са подходящи за вида и 

характера на дейността на ДП БСТ. В 

предложения проект на печатни материали, 

използваната символика и смислови 

знаци– основни и допълнителни 

/стилизирани изображения на различни 

видове спорт/, съответстват на дейността и 

мисията на ДП БСТ като организация, 

набираща средства за подпомагане на 

спорта и физическото възпитание в 

България. 

Налице са и следните предимства:  

Използваните шрифтове, символика и 

смислови знаци – основни и допълнителни, 

30 точки – много добро качество 
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са разработени и позиционирани по начин, 

който привлича вниманието – използван е 

винтидж стил на представяне на основните 

графични елементи; стилизираните 

изображения са използвани като фонов 

елемент на всяка една корица, челна 

страница и в изписването на някои думи; 

позиционирани са наименованията на 

всички основни игри на предприятието. В 

предложените мостри и/или снимки 

/визуализации с бранд/ на печатни 

материали е постигнат баланс между 

всички необходими знаци и символи, като 

символите поотделно и в тяхната цялост 

създават специфичен, отличаващ се облик 

на дейността и мисията на ДП БСТ – 

отчетен е фактът, че през 2017 г. 

предприятието ще чества 60-тата 

годишнина от създаването си и това се 

обявява чрез поставянето му на всички 

предложени рекламни материали; 

представената символика – 60-та 

годишнина и стилизирани спортове, пряко 

асоциират с мисията на предприятието за 

подпомагане на спорта в страната; 

социално отговорния начин, по който 

предлага продуктите си.  

 

  

  

Оценка по Подпоказател П2 – Дизайн и 

качество на предложените проекти за 

рекламни материали. 

Брой точки  

Предложеният дизайн е естетичен и 

съответства напълно на дейността и 

мисията на ДП БСТ – върху тъмно син фон 

/създаващ усещане за стабилна 

корпоративност/ са стилизирани различни 

изображения на спортове, като така се 

асоциира на целите с които е създадено 

предприятието – набиране на средства за 

подпомагане физическото възпитание и 

спорта в страната; в същото време, чрез 

предложеното съчетание на цветове и 

символика, се представя по силно 

асоциативен път социално отговорния 

30 точки – много добро качество 



Протокол по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП на Комисия, назначена със Заповед № 234/13.12.2016 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ   

  Страница 13 

начин, по който ДП БСТ предлага 

хазартните си продукти. Налице е както 

нестандартно външно оформление на 

печатните материали /например на стенния 

календар печат има не само върху главата, 

но и върху тялото на артикула; на 

настолните календари са отпечатани 

адресите на предприятието, в т.ч. и в 

интернет; предложена е вложка на тефтер, 

обикновен в която се посочват печалби от 

организираните от ДП БСТ игри и/или се 

позиционира логото на предприятието/, 

така и нестандартни, подходящи цветови 

съчетания /тъмно синьо, на някои места в 

нюанси и бели стилизирани изображения, 

създаващи усещане за вграденост, 

индивидуалност на изработката/. Дизайнът 

на предложените мостри и/или снимки 

/визуализации с бранд/ на рекламни 

материали е иновативен и атрактивен, като 

така гарантира изпълнението на 

рекламната им функция – предложеният 

винтидж стил на изписване на някои от 

елементите е актуален, в същото време 

реферира към „възрастта на 

организацията“ и продължаващата й през 

годините и до днес обществено значима 

мисия. Печатът на изображението е с 

наситени и контрастни цветове – 

синьо/бяло, а логото – синьо/оранжево.  

 

 

КПП = ПК1+ПК2 = 30+30 = 60 точки 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II ПО ПОКАЗАТЕЛЯ 

„КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ“ 

 

Съгласно посочената методика за оценка на офертите по тази обособена позиция, 

техническите предложения се оценяват по показателя „Качество на предлаганите 

продукти“:  

Показателят КПП представлява оценка на качеството на предлаганите продукти в 

съответствие с изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация. 

Оценката се определя експертно от членовете на комисията на база качествени 

характеристики на предложените от участниците мостри. Оценката се получава като 
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оценяващата комисия изготвя обща оценка по показателя, представляваща сбор от от 

точките, присъдени по всеки от подпоказателите.  

 

Показател „Качество на предлаганите продукти“ е с технически коефициент К1. 

Относителната тежест на този показател е изразена чрез максимална стойност – 60 точки, 

т.е. К1 се определя по точкова система. Стойността КПП се формира, като Комисията 

оценява 4 (четири) под-показатели, описани в таблицата по-долу. 

Всеки един от под-показателите при формирането на максималния брой точки за този 

показател ще бъде оценяван с 5, 10 или 15 точки. 

С 5 точки се оценяват предложения, за които по съответния под-показател е налице 

съответствие с основните изисквания на възложителя. С по-голям брой точки се оценяват 

предложения, които по съответния под-показател предлагат определени предимства над 

минимално изискуемите. В таблицата по-долу са посочени обстоятелствата, при които ще 

се присъждат по-голям брой точки за всеки от под-показателите. 

Предложенията на потенциалните изпълнители ще бъдат оценявани по отношение на 

естетически и ергономични характеристики, качеството, дизайна, начин, по който се 

използва и позиционира бранда.  

 

Подпоказател П1 Естетичност и 

удобство на промишления дизайн на 

предложените мостри на рекламни 

материали  

Максимален брой точки 15 

Предложените мостри нямат естетичен 

дизайн и не са удобни за ползване  

5 точки – задоволително качество 

Предложените мостри имат естетичен 

дизайн, но не са удобни за ползване 

10 точки – добро качество 

Предложените мостри имат естетичен 

дизайн и са удобни за ползване 

15точки – много добро качество 

Под-показател П2 – Оригинален и 

атрактивен промишлен дизайн на 

предложените мостри на рекламни 

материали 

Максимален брой точки 15 

Предложените мостри нямат оригинален и 

атрактивен промишлен дизайн 

5 точки – задоволително качество 

Предложените мостри имат оригинален 

промишлен дизайн, но не са атрактивни 

10 точки – добро качество 

Предложените образци имат оригинален и 

атрактивен промишлен дизайн 

15 точки – много добро качество 

Под-показател П3 – Съответствие между 

предложените мостри на рекламни 

материали и брандинг 

Максимален брой точки 15 

Брандингът върху предложените образци 

съответства приемливо на артикулите като 

визия 

5 точки – задоволително качество 
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Брандингът върху предложените образци 

съответства добре на артикулите като 

визия 

10 точки – добро качество 

Брандингът върху предложените мостри 

съответства отлично на рекламните 

материали като визия  

15 точки – много добро качество 

Под-показател П4 – Качество 

предложените мостри на рекламни 

материали 

Максимален брой точки 15 

Предложените мостри са с приемливо 

качество на материала, изработката и 

брандирането, което не гарантира 

изпълнението на тяхната функция и 

дълготрайна употреба. 

5 точки – задоволително качество 

Предложените мостри са изработени с 

добро качество и материали, както и с 

добро качество на печата/брандирането, 

което гарантира изпълнението на тяхната 

функция, но не е достатъчно за да 

гарантира дълготрайна употреба. 

10 точки – добро качество 

Предложените мостри са изработени с 

отлично качество. Изработката, качеството 

на вложените материали, както и 

качеството на печата/брандирането 

напълно гарантират изпълнението на 

тяхната функция и дълготрайна употреба 

15 точки – много добро качество 

 

Обяснения на използваните в методиката за оценка прилагателни и изрази: 

Естетичен и удобен (промишлен дизайн) – Дизайн, който подпомага възприемането на 

красивото и улеснява използването на артикула. 

Оригинален (промишлен дизайн) – Дизайн, който създава усещане за индивидуален подход.  

Атрактивен (промишлен дизайн) - Дизайн, който привлича вниманието и събужда интерес.  

 

Отлично (качество) – Предлаганите продукти са с качество, което надгражда /т.е. добавени 

са идеи и предложения/ минималните изисквания на Възложителя за покриване на 

техническата спецификация . Налице са креативност и творчество, които ще допринесат за 

постигането в пълна степен на предвидените цели и резултати при изпълнението на 

поръчката. 

Добро (качество) – Предлаганите продукти/услуги са с качество, което отговаря на  

минималните изисквания на Възложителя за покриване на техническата спецификация. 

Налице са елементи на креативност и творчество, които няма да допринесат за постигането 

в пълна степен на предвидените цели и резултати при изпълнението на поръчката. 

Приемливо (качество) – Предлаганите продукти/услуги са с качество, което покрива 

минималните изисквания на Възложителя, описани в техническата спецификация. Липсва 

креативност и творчество, които да допринесат за постигането в пълна степен на 

предвидените цели и резултати при изпълнението на поръчката. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
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КПП = П1+ П2+ П3 + П4 

 

 

Комисията след като разгледа техническите предложения на участниците по тази обособена 

позиция и представените от тях снимки и мостра, извърши следното оценяване: 

 

1. Оценка на техническото предложение на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД, по обособена позиция II 

 

Оценка по Подпоказател П1 

Естетичност и удобство на 

промишления дизайн на предложените 

мостри на рекламни материали  

Брой точки  

Предложените мостри имат естетичен 

дизайн и са удобни за ползване – всеки от 

артикулите има качества да изпълни 

предназначението си и привличат 

вниманието 

15 точки - много добро качество 

Оценка по Подпоказател П2 – 

Оригинален и атрактивен промишлен 

дизайн на предложените мостри на 

рекламни материали 

брой точки  

Предложените мостри нямат оригинален и 

атрактивен промишлен дизайн – всеки 

един от артикулите е стандартен, 

неотличаващ се с индивидуална 

насоченост или атрактивност 

5 точки – задоволително качество 

Оценка по подпоказател П3 – 

Съответствие между предложените 

мостри на рекламни материали и 

брандинг 

брой точки  

Брандингът върху предложените образци 

съответства добре на артикулите като 

визия – използвано е по подходящ начин 

логото на ДП БСТ и позиционирано 

съобразно артикулите 

10 точки – добро качество 

Оценка по подпоказател П4 – Качество 

предложените мостри на рекламни 

материали 

брой точки  

Предложените мостри са с приемливо 

качество на материала, изработката и 

брандирането, което не гарантира 

изпълнението на тяхната функция и 

дълготрайна употреба – обикновеният 

химикал е нефункционален, изработен от 

5 точки – задоволително качество 
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пластмаса; луксозният химикал е от метал, 

но трудно се борави с него; 

ключодържателят е без отличимост, а 

запалката е с нестабилна изработка 

 

КПП = П1+ П2+ П3 + П4 = 15+5+10+5=35 точки 

 

2. Оценка на техническото предложение на участника „ПРИСТАТРЕЙД“ ООД, по 

обособена позиция II 

 

Оценка по Подпоказател П1 

Естетичност и удобство на 

промишления дизайн на предложените 

мостри на рекламни материали  

Брой точки  

Предложените мостри имат естетичен 

дизайн и са удобни за ползване – всеки от 

артикулите има качества да изпълни 

предназначението си и привличат 

вниманието 

15 точки - много добро качество 

Оценка по Подпоказател П2 – 

Оригинален и атрактивен промишлен 

дизайн на предложените мостри на 

рекламни материали 

брой точки  

Предложените мостри нямат оригинален и 

атрактивен промишлен дизайн – всеки 

един от артикулите е стандартен, 

неотличаващ се с индивидуална 

насоченост или атрактивност 

5 точки – задоволително качество 

Оценка по подпоказател П3 – 

Съответствие между предложените 

мостри на рекламни материали и 

брандинг 

брой точки  

Брандингът върху предложените образци 

съответства добре на артикулите като 

визия – използвано е по подходящ начин 

логото на ДП БСТ и позиционирано 

съобразно артикулите 

10 точки – добро качество 

Оценка по подпоказател П4 – Качество 

предложените мостри на рекламни 

материали 

брой точки  

Предложените мостри са изработени с 

добро качество и материали, както и с 

добро качество на печата/брандирането, 

което гарантира изпълнението на тяхната 

функция, но не е достатъчно за да 

10 точки – добро качество 
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гарантира дълготрайна употреба – 

обикновеният химикал е с нестабилна 

изработка, от пластмаса; луксозният 

химикал е от лек, неустойчив метал; 

ключодържателят е без отличимост, а 

запалката е неустойчива 

 

КПП = П1+ П2+ П3 + П4 = 15+5+10+10= 40 точки 

 

3. Оценка на техническото предложение на участника „АУТОРЕНТАЛ“ ЕООД, по 

обособена позиция II 

 

Оценка по Подпоказател П1 

Естетичност и удобство на 

промишления дизайн на предложените 

мостри на рекламни материали  

Брой точки  

Предложените мостри имат естетичен 

дизайн и са удобни за ползване – всеки от 

артикулите има качества да изпълни 

предназначението си и привличат 

вниманието 

15 точки - много добро качество 

Оценка по Подпоказател П2 – 

Оригинален и атрактивен промишлен 

дизайн на предложените мостри на 

рекламни материали 

брой точки  

Предложените образци имат оригинален и 

атрактивен промишлен дизайн – 

обикновеният химикал е с фина 

конструкция; луксозният химикал е в 

корпоративния цвят на БСТ и привлича 

вниманието; ключодържателят е с дизан 

подходящ на предложената за 

брандирането му визия, а запалката се 

отличава с естетичност на дизайна. 

15 точки – много добро качество 

Оценка по подпоказател П3 – 

Съответствие между предложените 

мостри на рекламни материали и 

брандинг 

брой точки  

Брандингът върху предложените мостри 

съответства отлично на рекламните 

материали като визия – използвано е по 

подходящ начин логото на ДП БСТ и е 

естетически правилно позиционирано 

съобразно артикулите; цветовете на 

брандиране са подходящи на цвета на 

15 точки – много добро качество 
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артикула; дизайните съответстват на 

мисията и визията на ДП БСТ 

Оценка по подпоказател П4 – Качество 

предложените мостри на рекламни 

материали 

брой точки  

Предложените мостри са изработени с 

добро качество и материали, както и с 

добро качество на печата/брандирането, 

което гарантира изпълнението на тяхната 

функция, но не е достатъчно за да 

гарантира дълготрайна употреба – 

обикновеният химикал въпреки изработен 

от метал е с нестабилна конструкция; 

луксозният химикал е с обичайно бързо 

развалящ се механизъм на 

включване/изключване; ключодържателят 

е без отличимост, а запалката е 

неустойчива 

10 точки – добро качество 

 

КПП = П1+ П2+ П3 + П4 = 15+15+15+10=55 

 

II-3 Резултати от разглеждане на документите в Етап III - Проверка дали размерът на 

представеното ценово предложение не надвишава посочената в Обявата прогнозна стойност 

по съответна обособена позиция. Оферти, чиито ценови предложения надвишават 

посочената в Обявата прогнозна стойност, не подлежат на оценка и се определят за 

невалидни. Проверка за наличие на основания за прилагане на чл. 72 ЗОП. Оценка по 

ценовия показател. 

 

1. Оферта на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, с вх. № 02-01-

1732/07.12.2016 г.: 

По обособена позиция I, участникът е представил ценово предложение, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и в рамките 

на определения от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета 

на поръчката по тази обособена позиция. От представеното ценово предложение от това 

офериращо може да се установи, че същото отговаря на поставените изисквания от закона 

и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

По обособена позиция II, участникът е представил ценово предложение, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и в рамките 

на определения от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета 

на поръчката по тази обособена позиция. От представеното ценово предложение от това 

офериращо може да се установи, че същото отговаря на поставените изисквания от закона 

и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

2. Оферта на участника „Пристатрейд“ ООД с вх. № 02-01-1733/07.12.2016 г.: 
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По обособена позиция II, участникът е представил ценово предложение, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и в рамките 

на определения от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета 

на поръчката по тази обособена позиция. От представеното ценово предложение от това 

офериращо може да се установи, че същото отговаря на поставените изисквания от закона 

и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

3. Оферта на участника „Ауторентал София“ ЕООД, с вх. № 02-01-

1770/12.12.2016г.: 
По обособена позиция I, участникът е представил ценово предложение, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и в рамките 

на определения от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета 

на поръчката по тази обособена позиция. От представеното ценово предложение от това 

офериращо може да се установи, че същото отговаря на поставените изисквания от закона 

и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

По обособена позиция II, участникът е представил ценово предложение, попълнено 

съобразно изискванията на Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и в рамките 

на определения от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета 

на поръчката по тази обособена позиция. От представеното ценово предложение от това 

офериращо може да се установи, че същото отговаря на поставените изисквания от закона 

и от Възложителя, посочени в Обявата. 

 

След това комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл. 72 ЗОП в 

ценовите предложения на допуснатите участници, по всяка от обособените позиции, при 

което бе констатирано, че поради представени 2 оферти по обособена позиция I, чл. 72 ЗОП 

е неприложим. Комисията извърши пресмятания за установяване наличието на основание 

за прилагането на чл. 72 ЗОП в офертите на участниците в обособена позиция II, но не 

констатира да има предложение в офертата на участник, свързано с цената, което подлежи 

на оценяване и да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 

Съгласно посочената методика за оценка на офертите по тази обособена позиция, ценовите 

предложения се оценяват по показателя „Ценово предложение“:  

Показател ЦП – Предложена сборна, обща цена за цялостно изпълнение на 

обществената поръчка по обособена позиция 1 

Показател ЦП се изчислява по следната формула: ЦП = Цmin/Ц х 40 

Където Цmin е минималната предложена цена  

Ц – предложената цена от участника 

40 – относителна тежест на показателя в общата оценка 

 

Ценови предложения на участниците в тази обособена позиция: 

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД – 33 450 лв. без ДДС 
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2.  „Ауторентал София“ ЕООД - 33 500 лв. без ДДС 

 

Оценка на ценовото предложение на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, по 

обособена позиция I 

ЦП = Цmin/Ц х 40 = 33 450/33 450 х 40 = 40 точки 

 

Оценка на ценовото предложение на участника „Ауторентал София“ ЕООД, по 

обособена позиция I 

ЦП = Цmin/Ц х 40 = 33 450/33 500 х 40 = 39.94 точки 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 

Съгласно посочената методика за оценка на офертите по тази обособена позиция, ценовите 

предложения се оценяват по показателя „Ценово предложение“:  

Показател ЦП – Предложена сборна, обща цена за цялостно изпълнение на 

обществената поръчка по обособена позиция 2 

Показател ЦП се изчислява по следната формула: ЦП = Цmin/Ц х 40 

Където Цmin е минималната предложена цена  

Ц – предложената цена от участника 

40 – относителна тежест на показателя в общата оценка 

 

Ценови предложения на участниците в тази обособена позиция: 

1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД – 6 450 лв. без ДДС 

2.  „Пристатрейд“ ООД – 6 490 лв. без ДДС 

3. „Ауторентал София“ ЕООД – 6 498 лв. без ДДС 

 

Оценка на ценовото предложение на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, по 

обособена позиция II 

ЦП = Цmin/Ц х 40 = 6 450 /6 450 х 40 = 40 точки 

 

Оценка на ценовото предложение на участника „Пристатрейд“ ООД, по обособена 

позиция II 

ЦП = Цmin/Ц х 40 = 6 450 /6 490 х 40 = 39.75 точки 

 

Оценка на ценовото предложение на участника „Ауторентал София“ ЕООД, по 

обособена позиция II 

ЦП = Цmin/Ц х 40 = 6 450 /6 498  х 40 = 39.70 точки 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I 

Съгласно предварително обявеното оценката на офертите се формира по следната формула:  

О = КПП + ЦП  

където: 
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О е оценката на конкретната оферта на участника; 

КПП е показателят „Качество на предлаганите продукти” на участника. Максималната 

стойност на показателя КПП е 60 точки. Показателят КПП има относителна тежест в 

крайната оценка от 60%. 

ЦП е показателят „Ценово предложение” на участника. Максималната стойност на 

показателя ЦП е 40 точки. Показателят ЦП има относителна тежест в крайната оценка от 

40%. 

 

Максималната стойност на оценката (О) е 100 точки. 

 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. В случай, че двама или повече участници получат равни 

оценки, изпълнителят на обществената поръчка се определя при съобразяване с 

разпоредбите на чл.58, ал. 2 и ал. 3 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП. 

 

Оценка на офертата „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, по обособена позиция I 

О = КПП + ЦП = 30 + 40 = 70 точки 

 

Оценка на офертата на участника „Ауторентал София“ ЕООД, по обособена позиция 

I 

О = КПП + ЦП = 60 + 39.94 = 99.94 точки 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I: 

 

1. „АУТОРЕНТАЛ СОФИЯ“ ЕООД, С ОФЕРТА С ВХ. № 02-01-1770/12.12.2016Г. – 

99.94 Т. 

2. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД С ОФЕРТА С ВХ. № 02-01-1732/07.12.2016 Г. 

– 70 Т. 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II 

 

Съгласно предварително обявеното оценката на офертите се формира по следната формула:  

О = КПП + ЦП  

където: 

О е оценката на конкретната оферта на участника; 

КПП е показателят „Качество на предлаганите продукти” на участника. Максималната 

стойност на показателя КПП е 60 точки. Показателят КПП има относителна тежест в 

крайната оценка от 60%. 

ЦП е показателят „Ценово предложение” на участника. Максималната стойност на 

показателя ЦП е 40 точки. Показателят ЦП има относителна тежест в крайната оценка от 

40%. 

 

Максималната стойност на оценката (О) е 100 точки. 
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Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. В случай, че двама или повече участници получат равни 

оценки, изпълнителят на обществената поръчка се определя при съобразяване с 

разпоредбите на чл.58, ал. 2 и ал. 3 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП. 

 

Оценка на офертата на участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, по обособена 

позиция II 

О = КПП + ЦП = 35 + 40 = 75 точки 

 

Оценка на офертата на участника „Пристатрейд“ ООД, по обособена позиция II 

О = КПП + ЦП = 40 + 39.75 = 79.75 точки 

 

Оценка на офертата на участника „Ауторентал София“ ЕООД, по обособена позиция 

II 

О = КПП + ЦП = 55 + 39.70 = 94.70 точки 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II: 

 

1. „АУТОРЕНТАЛ СОФИЯ“ ЕООД, С ОФЕРТА С ВХ. № 02-01-1770/12.12.2016Г. – 

94.70 Т. 

2. „ПРИСТАТРЕЙС“ ООД С ОФЕРТА С ВХ. № 02-01-1733/07.12.2016 Г. – 79.75 Т. 

3. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД С ОФЕРТА С ВХ. № 02-01-1732/07.12.2016 Г. – 

75 Т. 

 

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

проведеното събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на 

рекламни материали“, по обособена позиция I: „Доставка на печатни рекламни 

материали“, назначената комисия със Заповед № 234/13.12.2016 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, определя оферта с вх. № 02-01-1770/12.12.2012 г. на „Ауторентал 

София“ ЕООД, за валидна такава и с икономически най-изгодна оферта, съобразно 

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

горепосочената поръчка.  

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

проведеното събиране на оферти за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на 

рекламни материали“, по обособена позиция II: „Доставка на сувенирни рекламни 

материали“, назначената комисия със Заповед № 234/13.12.2016 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, определя оферта с вх. № 02-01-1770/12.12.2012 г. на „Ауторентал 

София“ ЕООД, за валидна такава и с икономически най-изгодна оферта, 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 13.12.2016 г.; 

2. Присъствен списък от 13.12.2016 г.; 

3. Декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП от 13.12.2016 г. – 3 броя; 
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4. Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 3 броя /2 за обособена 

позиция 1 и 3 за обособена позиция 2/ 

 

Дата на предаване на настоящия Протокол и приложенията към него, е датата, на 

която същият е входиран в деловодството на ЦУ на ДП БСТ. 

Настоящият протокол се състои от общо 24 страници и се подписа от назначената със 

Заповед № 234/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ КОМИСИЯ както 

следва: 

 

 

……………………………..       ………………………… 

Рада Гьонова, председател         Милчо Димитров, член 

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

 

 

………………………….           

Калина Коилова, член           

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

 

 


