ПРОТОКОЛ № 1/11.12.2017 г.
Във връзка с Решение № 264/20.10.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за
откриване на процедура по реда на ЗОП с наименование: „Пълно рекламно обслужване“ и
в изпълнение на Заповед № 299/27.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на
основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав:
1. Рада Гьонова – директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – председател,
2. Милчо Димитров – директор ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ - член,
3. Светла Николова – главен счетоводител, ДФС при ЦУ на ДП БСТ - член,
4. Ирена Маринова-Варадинова – лице с юридическо образование и опит в областта на
обществените поръчки;
5. Николай Мутафчиев – експерт с професионална компетентност в съответствие с
предмета на поръчката – член,
се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“
№28, на 27.11.2017 г. и започна своята работа в 10.00 часа, след получаване на Списък с
участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен
към настоящия протокол/. На провежданото публично заседание присъства представител
на средствата за масова информация, не присъстват представители на участниците –
обстоятелствата са отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/. На
председателя на комисията е предаден Списък на участниците и подадените от тях оферти
/протоколът, удостоверяващ това е приложен към настоящия протокол/. След запознаване
със списъка, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което
започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постъпване и оповестяване на тяхното съдържание:
1. ДЗЗД „Геймс Медиа“, със съдружници „От-До Консулт“ ЕООД и „Метрополис
Груп“ АД - вх. № 02-01-1791/24.11.2017 г.
Офертата е внесена от Елена Милушева в 15.48 часа
2. Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт Фактори“, със съдружници „ПР Фактори“
ЕООД, „Куерти Промоушънс“ ООД и „ОМ София“ ООД - вх. № 02-011792/24.11.2017 г.
Офертата е внесена от Стела Миланова в 16.46 часа
1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на ДЗЗД „Геймс
Медиа“ с вх. № 02-01-1791/24.11.2017 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен кашон,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на
кашона с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и
ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по
чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи
и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в
приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са
представени както е посочено; представени са и посочените мостри. Членовете на
комисията подписаха техническото предложение на участника, а след това и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри".
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2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на Гражданско
дружество по ЗЗД „Спорт Фактори“ с вх. № 02-01-1792/24.11.2017 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен кашон,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на
кашона с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и
ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по
чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи
и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в
приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са
представени както е посочено; представени са и посочените мостри. Членовете на
комисията подписаха техническото предложение на участника, а след това и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри".
С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си
в 12.25 часа на 27.11.2017 г.
На 05.12.2017 г., от 10.00 часа, комисията, на свое закрито заседание пристъпи към
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от участниците в
процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за
подбор, на участника ДЗЗД „Геймс Медиа“ с оферта с вх. № 02-011791/24.11.2017 г.:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща
документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил:
3.1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията
за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от
представляващите участника и участниците в обединението лица;
3.2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен съобразно
образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя
и подписан от представляващите участника и участниците в обединението лица;
3.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на участника, поставени от възложителя; документът е подписан от всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП за участника;
3.4. 6 броя референции – заверени за вярност с оригинала копия;
3.5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на съдружника в обединението-участник: „От-До Консулт“ ЕООД, поставени от
възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2
и чл. 55, ал. 3 ЗОП за „От-До Консулт“ ЕООД;
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3.6. Договор за придобиване на дружествени дялове от съдружник в „От-До Консулт“ ООД
– заверено за вярност с оригинала договор с нотариална заверка на подписите;
3.7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на съдружника в обединението-участник: „Метрополис груп“ АД, поставени от
възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2
и чл. 55, ал. 3 ЗОП за „Метрополис Груп“ АД;
3.8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на Андрей Несторов – трето лице по чл. 65 ЗОП, поставени от възложителя;
документът е подписан от задълженото лице;
3.9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на Асен Кръстев – трето лице по чл. 65 ЗОП, поставени от възложителя;
документът е подписан от задълженото лице;
3.10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на Елена Милушева – трето лице по чл. 65 ЗОП, поставени от възложителя;
документът е подписан от задълженото лице;
3.11. Документ по чл. 65, ал. 3 ЗОП – декларация за поетите от Николай Пухалев
задължения;
3.12. Документ по чл. 65, ал. 3 ЗОП – декларация за поетите от Асен Кръстев задължения;
3.13. Документ по чл. 65, ал. 3 ЗОП – декларация за поетите от Елена Милушева
задължения;
3.14. Договор за гражданско дружество – за създаване на обединението участник дружество
по ЗЗД „Геймс Медиа“ – подписан от всички съдружници в него, със съдържанието,
изискуемо се от възложителя и закона – оригинал.
От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за
установяване съответствието на участника ДЗЗД „Геймс Медиа“ с поставените от
възложителя изисквания към личното състояние, икономическото и финансово
състояние и техническите и професионални способности, бе установено че същият е
представил документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се
установява каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и критериите за подбор.
4. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за
подбор, на участника Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт Фактори“ с оферта
с вх. № 02-01-1792/24.11.2017 г.:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща
документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил:
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4.1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията
за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от
представляващите участника и участниците в обединението лица;
4.2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен съобразно
образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя
и подписан от представляващите участника и участниците в обединението лица;
4.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на участника, поставени от възложителя; документът е подписан от всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП за участника;
4.4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на съдружника в обединението-участник: „ПР Фактори“ ЕООД, поставени от
възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2
и чл. 55, ал. 3 ЗОП за „ПР Фактори“ ЕООД;
4.5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на съдружника в обединението-участник: „Куерти Промоушънс“ ООД,
поставени от възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП за „Куерти Промоушънс“ ООД;
4.6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на съдружника в обединението-участник: „Ом София“ ООД, поставени от
възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2
и чл. 55, ал. 3 ЗОП за съдружника в обединението-участник: „Ом София“ ООД;
4.7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на Николай Пухалев – трето лице по чл. 65 ЗОП, поставени от възложителя;
документът е подписан от задълженото лице;
4.8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - попълнен съгласно
изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на основанията
за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на Марина Кирова-Борисова – трето лице по чл. 65 ЗОП, поставени от
възложителя; документът е подписан от задълженото лице;
4.9. Документ по чл. 65, ал. 3 ЗОП – декларация за поетите от Николай Пухалев задължения;
4.10. Документ по чл. 65, ал. 3 ЗОП – декларация за поетите от Марина Кирова-Борисова
задължения;
4.11. Договор за гражданско дружество – за създаване на обединението участник
гражданско дружество по ЗЗД „Спорт фактори“ – подписан от всички съдружници в него,
със съдържанието, изискуемо се от възложителя и закона – заверено за вярност с оригинала
копие.
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От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за
установяване съответствието на участника Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт
фактори“ с поставените от възложителя изисквания към личното състояние,
икономическото и финансово състояние и техническите и професионални
способности, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с
поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за
подбор.
След извършената проверка /описана в т. 3 и т. 4/ от настоящия протокол, Комисията
приключи тази си част от закритото си заседание, в 14.30 часа на 05.12.2017 г.
В три поредни свои закрити заседания – на 06.12.2017 г. от 11:00 до 15:00 часа, 08.12.2017
г. от 13:00 до 17:00 часа и на 11.12.2017 г. от 09:00 до 13:00 часа, комисията, след като
констатира съответствие на участниците в настоящата процедура с поставените критерии
за подбор, разгледа подадените от всеки от тях технически предложения и оцени тези от
тях, които отговарят на изискванията на възложителя, както следва:
5. Разглеждане на допуснатата оферта на участника ДЗЗД „Геймс Медиа“ с
оферта с вх. № 02-01-1791/24.11.2017 г. и проверка за нейното съответствие с
предварително обявените условия:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил
техническо предложение, съдържащо:
5.1. предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от
Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и
изисквания на възложителя:
В техническото предложение на участника са направени предложения по всички от
изискванията, заложени в техническата спецификация от Документацията за участие –
същото е отразено в Таблица за съответствие на техническото предложение на участника
ДЗЗД „Геймс медиа“ № 1 - приложение към настоящия протокол. В техническото
предложение се съдържат всички елемент на техническите подпоказател, които ще се
оценяват и в предложението на участника по всеки елемент няма съществени
неточности/непълноти/пропуски/липси.
Декларирано е от участника, че ще изпълнява предмета на поръчката в срок от36 месеца,
считано от датата на подписване на договор за възлагането й. Заявена е готовност и
възможност от Участника да предостави на Възложителя авторските права върху всеки
един разработен и приет в изпълнение на настоящата поръчка документ/продукт, в пълен
обем /с изключение на непрехвърляемите такива по закон и/или притежавани въз основа на
годно правно основание преди подписване на договора за изпълнение /лиценз, патент,
др.под./. Представен от участника е мострен материал.
5.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия
участника;
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5.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от
Документацията за участие и подписана от представляващия участника;
5.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато
е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана
от представляващия участника;
5.5. декларация по чл. 102, ал. 1 ЗОП - за конфиденциалност на представената оферта.
От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието
на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на
поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на
участника ДЗЗД „Геймс медиа“ отговаря на предварително обявените условия и
комисията пристъпи към оценка на офертата по показателя, различен от ценовия.
.
6. Разглеждане на допуснатата оферта на участника Гражданско дружество по
ЗЗД „Спорт Фактори“ с оферта с вх. № 02-01-1792/24.11.2017 г. и проверка за
нейното съответствие с предварително обявените условия:
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил
техническо предложение, съдържащо:
6.1. предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от
Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и
изисквания на възложителя:
В техническото предложение на участника са направени предложения по всички от
изискванията, заложени в техническата спецификация от Документацията за участие –
същото е отразено в Таблица за съответствие на техническото предложение на участника
Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт фактори“ № 2 - приложение към настоящия
протокол. В техническото предложение се съдържат всички елемент на техническите
подпоказател, които ще се оценяват и в предложението на участника по всеки елемент няма
съществени неточности/непълноти/пропуски/липси.
Декларирано е от участника, че ще изпълнява предмета на поръчката в срок от36 месеца,
считано от датата на подписване на договор за възлагането й. Заявена е готовност и
възможност от Участника да предостави на Възложителя авторските права върху всеки
един разработен и приет в изпълнение на настоящата поръчка документ/продукт, в пълен
обем /с изключение на непрехвърляемите такива по закон и/или притежавани въз основа на
годно правно основание преди подписване на договора за изпълнение /лиценз, патент,
др.под./. Представен от участника е мострен материал.
6.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена
съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия
участника;
6.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от
Документацията за участие и подписана от представляващия участника;
6.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато
е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана
от представляващия участника;
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От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието
на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на
поръчката с поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на
участника Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт Фактори“, отговаря на
предварително обявените условия и комисията пристъпи към оценка на офертата по
показателя, различен от ценовия.
Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи,
съдържащи се в офертите на участниците ДЗЗД „Геймс медиа“ и Гражданско дружество по
ЗЗД „Спорт фактори“, същите отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за
участие в процедурата. С оглед на това може да се пристъпи към оценка на техническото
им предложение от офертите в съответствие с предварително обявените условия, по
посочения от възложителя критерий. В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и
в Обявлението/, възложителят е посочил, че обществената поръчка ще бъде възложена въз
основа на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий
„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. Определеният
критерий за оценка на офертите на участниците в настоящата процедура е икономически
най-изгодната 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.
7. Оценка на оферта на участника ДЗЗД „Геймс Медиа“с оферта с вх. №02-011791/24.11.2017 г.по показателя, обхващащ параметри от техническото му
предложение:
Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение (Кт) от офертата на този
участник. Комисията извърши последователно оценяване по всеки един показател
(подпоказател), формиращ оценката по Техническото предложение на участника, като е
поставена една обща оценка по всеки показател (подпоказател) от офертата и е попълнена
Таблица с оценка на техническото предложениена участника ДЗЗД „Геймс медиа“ № 1 –
приложение към настоящия протокол. Поставянето на оценките по посочената в
документацията за участие скала, е осъществено въз основа на експертното мнение на
членовете на комисията, което е мотивирано надлежно на базата на посочените критерии за
получаване на съответния брой точки, като са посочени причините (изтъкнати са
недостатъците и респективно преимуществата на съответното предложение, направен е
анализ на съответната част на предложението и представен обоснован извод и обективни
конкретни мотиви за поставената оценка), при което са спазени изискванията на чл. 70 ал.
7 т. 3 ЗОП.
Видно от таблицата за оценка, участникът ДЗЗД „Геймс Медиа“ получава 932 точки:
К 1 „Организация и подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на ресурсите
и индикативен план-график“ – 165 т., получени като сбор от:
К1.1 Организация и подход за изпълнение на Поръчката – 45 т.
К.1.2.План-график за изпълнение на ангажимента – 80 т.
К1.3. Ресурс за изпълнение на Поръчката – 40 т.
К2 „Стратегия за управление на риска“ – 125 т., получени като сбор от:

стр. 7

К.2.1. Участникът е представил стратегия за управление на риска – 25 т.
К.2.2. Участникът е идентифицирал рискове, съгласно описаната система за управление на
риска, която ще прилага – 50 т.
К.2.3. Мерки за управление на риска – 50 т.
К3 „Техническо предложение за Iви12-месечен период“ – 219 т. , получени като сбор от:
К31 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции за Iви 12-месечен период– 31 т.;
К32 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за Iви 12месечен период– 30 т.;
К33 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за Iви 12-месечен
период – 17 т.;
К34 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за Iви 12-месечен период– 54 т.;
К35 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за Iви 12-месечен
период– 39 т.;
К36 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за Iви 12-месечен период –
48 т.
К4 „Техническо предложение за IIри12-месечен период“ – 212 т., получени като сбор от
К41 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции за IIри12-месечен период– 31 т.;
К42 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за IIри12месечен период– 30 т.;
К43 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за IIри12-месечен
период – 10 т.;
К44 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за IIри12-месечен период– 54 т.;
К45 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за IIри12-месечен
период– 39 т.;
К46 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIри12-месечен период–
48 т.
К5 „Техническо предложение за IIIти12-месечен период“ – 211 т., получени като сбор
от:
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К51 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции за IIIти12-месечен период– 30 т.;
К52 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за IIIти12месечен период– 30 т.;
К53 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за IIIти12-месечен
период – 10 т.;
К54 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за IIIти12-месечен период– 54 т.;
К55 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за IIIти12-месечен
период– 39 т.;
К56 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIIти12-месечен период
– 48 т.
Крайни точки по Техническото предложение на участника ДЗЗД „Геймс Медиа“,
изчислени при прилагане на формулата:
Ктi
Кт= ----------- х 1400
Ктmax
Ктi – оценкана техническото предложение на i-тия участник
Ктmax – оценка на техническото предложение на участника, получил най-голям брой точки
за техническото си предложение
932
Кт = ------------ х 1400 = 953.10 точки
1369
8. Оценка на оферта на участника Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт
Фактори“с оферта с вх. №02-01-1792/24.11.2017 г. по показателя, обхващащ
параметри от техническото му предложение:
Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение (Кт) от офертата на този
участник. Комисията извърши последователно оценяване по всеки един показател
(подпоказател), формиращ оценката по Техническото предложение на участника, като е
поставена една обща оценка по всеки показател (подпоказател) от офертата и е попълнена
Таблица с оценка на техническото предложениена участника Гражданско дружество по ЗЗД
„Спорт фактори“ № 1– приложение към настоящия протокол. Поставянето на оценките по
посочената в документацията за участие скала, е осъществено въз основа на експертното
мнение на членовете на комисията, което е мотивирано надлежно на базата на посочените
критерии за получаване на съответния брой точки, като са посочват причините (изтъкнати
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са недостатъците и респективно преимуществата на съответното предложение, направен е
анализ на съответната част на предложението и представен обоснован извод и обективни
конкретни мотиви за поставената оценка), при което са спазени изискванията на чл. 70 ал.
7 т. 3 ЗОП.
Видно от таблицата за оценка, участникът Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт Фактори“
получава 1369 точки:
К 1 „Организация и подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на ресурсите
и индикативен план-график“ – 250 т., получени като сбор от:
К1.1 Организация и подход за изпълнение на Поръчката – 90 т.
К1.2.План-график за изпълнение на ангажимента – 80 т.
К1.3. Ресурс за изпълнение на Поръчката – 80 т.
К2 „Стратегия за управление на риска“ – 150 т., получени като сбор от:
К 2.1. Участникът е представил стратегия за управление на риска – 50 т.
К 2.2. Участникът е идентифицирал рискове, съгласно описаната система за управление на
риска, която ще прилага – 50 т.
К 2.3. Мерки за управление на риска – 50 т.
К3 „Техническо предложение за Iви12-месечен период“ – 331 т. , получени като сбор от:
К31 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции за Iви 12-месечен период– 59 т.;
К32 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за Iви 12месечен период– 60 т.;
К33 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за Iви 12-месечен
период – 40 т.;
К34 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за Iви 12-месечен период– 54 т.;
К35 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за Iви 12-месечен
период– 70 т.;
К36 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за Iви 12-месечен период –
48 т.
К4 „Техническо предложение за IIри12-месечен период“ – 321 т., получени като сбор от
К41 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции за IIри12-месечен период– 59 т.;
К42 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за IIри12месечен период– 60 т.;
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К43 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за IIри12-месечен
период – 30 т.;
К44 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за IIри12-месечен период– 54 т.;
К45 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за IIри12-месечен
период– 70 т.;
К46 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIри12-месечен период–
48 т.
К5 „Техническо предложение за IIIти12-месечен период“ – 317 т., получени като сбор
от:
К51 е Дейност 1 Създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на
идейно-художествени концепции за IIIти12-месечен период– 55 т.;
К52 е Дейност 2 Информационни и промоционални активности и кампании за IIIти12месечен период– 60 т.;
К53 е Дейност 3: Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването
„Теглене тиражите на Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри “ за IIIти12-месечен
период – 30 т.;
К54 е Дейност 4. Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните
канали за IIIти12-месечен период– 54 т.;
К55 е Дейност № 5. Публично, корпоративно и медийно обслужване за IIIти12-месечен
период– 70 т.;
К56 е Дейност № 6. Производства и предпечатна подготовка за IIIти12-месечен период
– 48 т.
Крайни точки по Техническото предложение на участника Гражданско дружество по
ЗЗД „Спорт Фактори“, изчислени при прилагане на формулата:
Ктi
Кт= ----------- х 1400
Ктmax
Ктi – оценкана техническото предложение на i-тия участник
Ктmax – оценка на техническото предложение на участника, получил най-голям брой точки
за техническото си предложение
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1369
Кт = ------------ х 1400 = 1400 точки
1369
След извършване на горното, комисията, в 13:00 ч на 11.12.2017 г., приключи настоящото
заседание и прие, че обявяване на резултатите от оценяването на офертите по техническия
показател – Техническо предложение /Кт/ и неговите подпоказатели: „Организация и
подход за изпълнение на Поръчката, разпределение на ресурсите и индикативен планграфик“ /К1/; „Стратегия за управление на риска“ /К2/; „Техническо предложение за Iви12месечен период“ /К3/; „Техническо предложение за IIри12-месечен период“ /К4/; и
„Техническо предложение за IIIти12-месечен период“ /К5/, отваряне на ценовите
предложения и тяхното оповестяване, ще се състоят на 15.12.2017 г., в 11.00 часа в сградата
на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28. Комисията възлага на г-жа Рада
Гьонова – председател, да организира публикуване на съобщение за това със съдържанието
по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП.
Настоящият протокол се състои от общо дванадесет страници.
Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол
по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък; Таблица за съответствие на техническото
предложение на участника ДЗЗД „Геймс медиа“ № 1; Таблица за съответствие на
техническото предложение на участника Гражданско дружество по ЗЗД „Спорт фактори“
№ 2; Таблица с оценка на техническото предложение на участника ДЗЗД „Геймс медиа“ №
1; Таблица с оценка на техническото предложение на участника Гражданско дружество по
ЗЗД „Спорт фактори“ № 2.
Комисия съгласно Заповед № 299/27.11.2017 г.
на Изпълнителния директор на ДП БСТ:
/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД
……………………………..
Рада Гьонова, председател

/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
…………………………
Милчо Димитров, член

/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД
……………………………..
Светла Николова, член

/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
…………………………
Ирена Маринова-Варадинова, член

/заличен подпис на осн. на чл.2 ЗЗЛД/
………………………….
Николай Мутафчиев, член
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