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Вх. № 04-03-1567 

Дата: 25.09.2018 г.  

 

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

от Комисия, назначена със Заповед № 258/25.09.2018 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ 

 

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

събиране на оферти с № 241/11.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ възлагане 

на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: „Доставки на маси за мини футбол - 

джаги“ и за класиране на участниците  

 

Днес, 25.09.2018 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. Светлана Големанова – Директор ДМ при ЦУ на БСТ – член 

3. Иван Кирилов – Ръководител отдел Игри, ДИТИ при ЦУ на БСТ – член 

назначена със Заповед № 258/25.09.2018 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 № 241/11.09.2018 г. на Изпълнителния директор 

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

„Доставка на маси за мини футбол – джаги“, състави настоящия протокол за следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ 

 

На 25.09.2018 г., комисията назначена със Заповед № 258/25.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 11.00 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 25.09.2018 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. Кооперация „Панда“  

вх. № 02-01-1533/18.09.2018 г.  

Офертата е получена с куриер, в 15.18 часа на 18.09.2018 г. 

 

2. „Хрисимир Попов - Ко“ ЕООД  

вх. № 02-01-1558/21.09.2018 г.  

Офертата е внесена от Хрисимир Попов в 15.45 часа на 21.09.2018 г. 

 

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.  
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На проведеното публично заседание не присъстват представители на който и да е от двамата 

участника.  

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. Кооперация „Панда“, с оферта с вх. № 02-01-1533/18.09.2018 г.  

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. Комисията оповести 

представените документи в опаковката, като провери съответствието им с приложения опис. 

След това комисията отвори и обяви ценовото предложение на участника: 

1. Общата цена на офертата /за доставка на 10 бр. артикула/: 7 988.30 лева без ДДС; а с 

ДДС – 9585.96 лева  

2. Единична цена на подлежаща на доставка маса за мини футбол – джага: 798.83 лева 

без ДДС; а с ДДС – 958.60 лева 

2.  „Хрисимир Попов - Ко“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1558/21.09.2018 г.  

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. Комисията оповести 

представените документи в опаковката, като провери съответствието им с приложения опис. 

След това комисията обяви ценовото предложение на участника: 

1. Общата цена на офертата /за доставка на 10 бр. артикула/: 7 950.00 лева без ДДС; а с 

ДДС – 9540.00 лева  

2. Единична цена на подлежаща на доставка маса за мини футбол – джага: 795.00 лева 

без ДДС; а с ДДС – 954.00 лева 

След извършване на гореописаните действия, Комисията в 11:20 часа, на 25.09.2018 г., 

приключи публичната част от заседанието си.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИ 

 

На 25.09.2018 г., в периода 13.00 – 14.30 часа, Комисията назначена със Заповед № 

258/25.09.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, разгледа 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, с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

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

отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката.  
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Етап III - Проверка за съответствие на представеното ценово предложение за изпълнение на 

поръчката, с поставените от Възложителя изисквания. Проверка за наличие на основания за 

прилагане на чл. 72 ЗОП. Оценка по избрания критерий за оценка и класиране. 

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: 

1. Оферта на участника Кооперация Панда, с вх. № 02-01-1533/18.09.2018 г.:  

Участникът е представил: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1) – попълнен съобразно изискванията и подписан от 

представляващия участника; 

2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП/(Приложение №2) – попълнен съобразно изискванията и 

подписан от представляващия участника; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 – т. 5 и т. 7 ЗОП, по чл. 101, ал. 1 ЗОП (Приложение №3) 

– попълнена съобразно изискванията и подписано от всяко задължено лице; 

4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – попълнена съобразно 

изискванията и подписана от представляващото участника лице. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор, няма 

констатирани липсващи документи и/или несъответствия с изискванията за лично състояние 

на този участник. 

 

2. Оферта на участника „Хрисимир Попов - Ко“ ЕООД с вх. № 02-01-

1558/21.09.2018 г.: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1) – попълнен съобразно изискванията и подписан от 

представляващия участника; 

2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП/(Приложение №2) – попълнен съобразно изискванията и 

подписан от представляващия участника; 

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 – т. 5 и т. 7 ЗОП, по чл. 101, ал. 1 ЗОП (Приложение №3) 

– попълнена съобразно изискванията и подписано от задълженото лице; 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116939
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116939
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4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – попълнена съобразно 

изискванията и подписана от представляващото участника лице. 

 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор, 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, с поставените от 

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката, посочени 

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

Възложителя изисквания към техническото изпълнение на предмета на поръчката.  

 

1. Оферта на участника Кооперация „Панда“, с вх. № 02-01-1533/19.09.2018 г.: 

Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец, съобразно 

изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите спецификации към Обявата 

за събиране на оферти. С техническото предложение е направена оферта за извършване на 

доставка на маси за мини футбол – джаги, в количество и с технически характеристики, 

съответстващи на изискуемите от Възложителя; същото съответства в пълна степен с 

поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От 

представените документи от офериращото лице, може да се установи, че офертата му 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение 

предмета на поръчката. 

 

2. Оферта на участника „Хрисимир Попов - Ко“ ЕООД с вх. № 02-01-

1558/21.09.2018 г.: 
Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец, съобразно 

изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите спецификации към Обявата 

за събиране на оферти. С техническото предложение е направена оферта за извършване на 

доставка на маси за мини футбол – джаги, в количество и с технически характеристики, 

съответстващи на изискуемите от Възложителя; същото съответства в пълна степен с 

поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на поръчката. От 

представените документи от офериращото лице, може да се установи, че офертата му 

отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо изпълнение 

предмета на поръчката. 

 

II-3 Резултати от разглеждане на документите в Етап III - Проверка за съответствие на 

представеното ценово предложение за изпълнение на поръчката, с поставените от 

Възложителя изисквания. Проверка за наличие на основания за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

Оценка по ценовия показател и класиране. 

 

1. Оферта на участника Кооперация „Панда“, с вх. № 02-01-1533/18.09.2018 г.: 

Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се елементи. Общата цена, предложена за 

изпълнение на поръчката, не надвишава предварително определения от Възложителя 

максимален финансов ресурс. От представеното ценово предложение от това офериращо 
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може да се установи, че същото отговаря на поставените изисквания от закона и от 

Възложителя, посочени в Обявата. 

 

2. Оферта на участника „Хрисимир Попов - Ко“ ЕООД с вх. № 02-01-

1558/21.09.2018 г.: 
Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на 

Възложителя, съдържащо всички изискуеми се елементи. Общата цена, предложена за 

изпълнение на поръчката, не надвишава предварително определения от Възложителя 

максимален финансов ресурс. 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. 

 

Поради представени две оферти не е приложимо прилагането на чл. 72 ЗОП. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  

Съгласно предварително обявеното, обществената поръчка ще бъде възложена въз основа 

на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „най-ниска 

цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП, формирана от общата цена, дадена за изпълнение на 

целия предмет на поръчката.  

На първо място се класира участникът, представил най-ниска ценова оферта, следващите 

участници се класират в низходящ ред на представените от тях ценови оферти.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Обща цена, дадена за изпълнение на целия предмет на настоящата обществена поръчка от 

участника Кооперация „Панда“, с оферта с вх. № 02-01-1533/18.09.2018 г., е  7 988.30 лева 

без ДДС; а с ДДС – 9585.96 лева  

Обща цена, дадена за изпълнение на целия предмет на настоящата обществена поръчка от 

участника „Хрисимир Попов - Ко“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1558/21.09.2018 г., е 7 950.00 

лева без ДДС; а с ДДС – 9540.00 лева. 

 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ: 

 

1. „Хрисимир Попов - Ко“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1558/21.09.2018 г., с която 

е предложил най-ниска цена за изпълнение целия предмет на поръчката, а именно: 

7 950.00 лева без ДДС 

2. Кооперация „Панда“, с оферта с вх. № 02-01-1533/18.09.2018 г., с която е 

предложил цена за изпълнение на целия предмет на поръчката в размер нае  7 988.30 

лева без ДДС  

 

С оглед извършеното разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в 

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

маси за мини футбол – дажаги“, назначената комисия със Заповед № 258/25.09.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ, определя оферта с вх. № 02-01-1558/21.09.2018 

г. на „Хрисимир Попов - Ко“, за валидна такава и икономически най-изгодна оферта, 

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

на горепосочената поръчка.  
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Приложения: 

1. Протокол /списък/ за предаване на постъпили оферти от 25.09.2018 г.; 

2. Декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП от 25.09.2018 г. – 3 броя; 

3. Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 2 броя 

 

Дата на предаване на Протокола по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП и 

приложенията към него, е датата, на която същият е входиран в деловодството на ЦУ 

на ДП БСТ. Протоколът е изготвен от Комисия, назначена със Заповед № 

258/25.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ. 

 

Настоящият протокол се състои от общо 6 страници и се подписа от назначената със Заповед 

№ 258/25.09.2018 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            Светлана Големанова, член 

 

 

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

…………………………. 

Иван Кирилов, член 

 

     

 

УТВЪРЖДАВАМ Протокол вх. № 04-03-1567/25.09.2018 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 258/25.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 97, ал. 4 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията 

към него:  

 

 

 

Дата:26.09.2018 г.  Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

„Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“  
 

 

 

 


