
ПРОТОКОЛ № 3 

 

 

Във връзка с Решение № 326/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, за 

откриване на процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП с наименование: 

„Рекламно обслужване на ДП „Български спортен тотализатор“ и в изпълнение на 

Заповед № 4/04.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание чл. 103, 

ал. 3, чл. 104, ал. 1, 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. Светлана Големанова – Ръководител ОПК, ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ, член, 

се събра в 11.30 ч. на 08.01.2018 г. в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, 

ул. „Хайдушко изворче“ №28, след като проведе в 10.00 часа договаряне с поканения за 

участие в процедурата участник, с цел извършване на оценка и класиране на офертата 

му.  

 

Съгласно посоченото в Поканата за участие, критерият за определяне на икономически 

най-изгодната оферта в настоящата процедура е “най-ниска предложена цена ”, съгласно 

чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП – най-ниска обща цена за изпълнение предмета на поръчката.  
 

След извършеното договаряне с поканеното за участие в процедурата ГДЗЗД „ДиСпорт“, 

същото е предложило обща цена за изпълнение на предмета на поръчката 1 128 754 (един 

милион сто двадесет и осем хиляди седемстотин петдесет и четири) лева без ДДС. Така 

предложената цена е в рамките на максимално допустимите от Възложителя стойности 

/посочени в поканата за участие в настоящата процедура/; същата е обсъдена при 

проведеното договаряне и от комисията бе изискано да се редуцира спрямо 

първоначалното предложение на участника, посочено в подадената от него оферта, но 

въпреки невъзможността за такова, се явява най-ниска предложена цена.  

 

Класиране на участниците – икономически най-изгодна оферта: 

Гражданско дружество по ЗЗД „ДИСПОРТ“, с оферта с вх. № 02-01-2/03.01.2018 г. – най-

ниска предложена цена. 

 

С извършване на горното класиране, комисията приключи днешното си заседание. 

Настоящият протокол, състоящ се от 1 страница, се състави и подписа днес: 08.01.2018 

г., в 12.00 часа, от назначената със Заповед № 4/04.01.2018 г. на изпълнителния директор 

на ДП БСТ, комисия както следва: 

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

Рада Гьонова, председател           Милчо Димитров, член 

 

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

Светлана Големанов, член 
 


